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Adota providdrlCias de inicio de mandato e dfroutra§

A PR醐TA CONSTITuC書ONAしDO MuNICfro DE ESCADA

Estado de Pernambuco, nO uSO

de suas atribuic6es legais que lhes sfo conferidas函Constituicao FederaI e函Lei
Org割oica MunicipaI,

CONSIDERANDO

a neCeSSidade de reorganizar serviap p輔o munic圃, nOtadamente em

reIacao a execucao financeirororcamentaria, quadro de pessoa吊a MunicipaIidade e

/¥
CONSIDERANDO′ que OS CargOS de provimento em comissao s細vre nomeacao e
eXOnera手筈O do Pode「 Executivo′ nOS termos do art. 37′ inciso

′ da Constitu駒FederaI de

CO脚粧RANDO′ que aS COntrataC6es de pessoa‑ para o atendimento do excepcional

interesse p輔o sfo vincuIos a軸o precato e tempo融o′ COnSOante disposic8es do art.
37言nciso IX, da C戸/88;

CONS営D恥NDO′ que 6 vedada a inscr駒de restos a pagar §em disponib晒de finenceira
POSitiva′ COnforme preleciona o art. 42 da LC lOl/2000;

CONSID蛾ANDO, POr fim, OS Principios Constitucionais daしegaIidade

ImpessoaIidade,

Mor抽de′ Pub棚ade e師encia′ e ainda′ aS nOrmaS de responsab胸de fisca[

incidentes sobre a materia;

Art. 19. Para o fim de reorganizar o quadro de servidores do Mu噂io de Escada, S50

adotadas imediatamente as seguintes providchcias:
i ‑ Ficam exonerados todos os ocupantes de ca「go de provimento em comiss5o da
eSt「utura administrativヨda Prefeitura Municipal de Escada′ que naO tenham sido objeto de

meSma PrOVidencia no encerramento do mandato anterior, em 31.12章2020.

冊cam exonerados todos os ocupantes de cargo em comissao da Prefeitura Municipal de

Escada pa「a os quais a legisla如m面Cipal vigente preveja mandato, que naO tenham sido

Objeto de mesma providencia no encerramento do mandato anterior, em 31.12.2020.
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冊‑ Ficam revogadas todas as concess6es de func6es gratificadas a servidores efetivos
integrantes da estrutura administrativa da Prefeitura de Escada′ que nfro tenham sido

Objeto de mesma provid鉦oa no encerramento do mandato anterior, em 31.12.2020.

iV ‑ Fica vedada a concessfo de di緬as e horas extras durante 60 (SeSSenta dias), COntados

a Partir da data de pu輔ca串O do presente decreto.

∨ ‑ Ficam resc輔dos todos os contratos tempor緬os para o atendimento do excepcional

interesse p踊co′ que naO tenham sido objeto de mesma provid全ncia no encerramento do

Par紺afo Onico. Nfo se apIicam as disposicdes do inciso用deste dispositivo as
COntrata亭6es tempor緬a§ de pessoal para a fu噂O de medico de qualquer esp6cie.

Art. 2摘「a o fim de a輔se das insc噂es de restos a pagar efetuada§ Pelo Municipio no
enCerramento do exercicio de 2020′ ficam adotadas as seguintes providencias:

l ‑ Somente serあobjeto de pagamento a pa面de O2 de janeiro de 202串S Obrigac6es de

despesa que tenham sua Iiquida軸comprovada mediante atesto癌recebimento e
COmPrOVa約de destina軸dos bens/direito$′servicos contratados, bem como, tenham
COmP「OVada disponib輔∂de financeira positiva′ COnSOante disposi申ves do art. 42 daしC

lOl/之000;

l」 No que concerne as obrigac6es de despesa que nao se enquadrem nas disposic6es do
inciso anterior′ bem como′ aque‑as despesas provenientes de restos a pagar advindas de

eXerCicjos anteriores a 202即ca estabe‑ecida a suspens5o do pagamento pelo prazo de

180 (CentO e Oitenta) dias′ Para O fim de verificar‑Se a lega棚de mediante averigua軸do

PrOCeSSO de書icita酌que autorizou, do empenhamento e liquida勘e ainda. da
destinac§o dos bens/direitos/servicos.

餌・ 3掴ca determinado o encaminhamento de expedientes a toda a rede bancf南que
mantem ativos do Municipio′ desauto「izando a compensacfo de quaIquer cheque deste

師e MunicipaI・ que POrVentura n5o tenha sido母idado ate 31.12,2020.
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COntrataCaO em ParticuIar′ fundamentando′ a quebra de contrato de cada credor

individualmente,
§ 2g" Ap6s a devolucfo dos cheques, a Administra鈎o deverarealizar uma minuciosa
auditoria em cada pagamento′ Visando detectar a legalidade de cada despesa e

COnSequentemente a preserva雷約dos recursos que comp6em o Erario P的lico MunicipaI.

Art. 49. Revoga‑Se a CeSSfro de servido「es p踊cos integrantes do quadro de pessoaI efedvo

da Prefeitura de Escada para outros 6rgaos da Administra蹄0 P踊ca Di「eta, Indireta e

Fundacional de quaIquer dos帥es da Federacきo.

Par辞rafo ulnico. A revogacao de que trata o cqpuいe opera, inclusive, na CeSS5o de

SerVidores em favor de Organizac5es N5o Govemamentais′帥dades do Terceiro Setor,
bem como′ qualquer outra organiza錐o d∂ iniciativa privada.

Art. 59. Revoga‑Se a COnCeSS約de todas as Iice噂S Para tratO de interesse particuIa「,
Iicen錆S Premio e髄両as′ inclusive, aS que eStiverem em curso.

Paragrafo Primeiro. Para efeito preservacao dos direitos dos servidores, a Ger合ncia

Munic圃de Administrac5o devera avaliar cada caso individua‑me噂reesca‑onando os
benefidies previstos no鋤put de modo a n5o prejudicar o bom andamento do servico

両軸co鵬unicipal,
Paragrafo Segundo. Nao se enquad「am nas disposi時es deste dispositivo os profissionais da

educacao・ que nOtadamente tem seus pertodos de健両as no m全s de janeiro de cada ano
Ietivo.

Ar[. 7g￨ Fica determinado imediato retorno ao ca「go de origem de qualquer servidor que

POrVentu「a Se enCOntre em desvio de fun健O.

Art. 89 Fica determinado aos servidores que se encontram em beneficio de auxhio‑doenea,
bem como・ aqueIes que tenham sido readaptados de fun弟o em virtude de incapacidade
laborativa pa「cial′ que Se Submetam a nova pericia perante a junta medica municipal no

PraZO de at6 60 〈sessenta dia$) a contar da pu輔c∂caO deste Decreto.

Art. 99 Os servidores que se encontram nas situac6es tratadas nos art. 49 a 79 deste
Decreto′ dever5o apresenta‑Se nO PraZO de 72h (Setenta e duas horas〉 perante a Secretaria

Municipal de Admini§tracaO, que dever5 providenciar a imediata lota鈎o, Obse「vando‑Se O
6rgさ0/cargo de origem de cada se「vidor.
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Art. 10 Determina‑Se a Secretaria Munjcipal de Administ「ac5o que d全ampla divulgacaoお
disposiき6es deste Decreto, mediante pu輔ca弟o no quadro de avisos da Prefeitura de
Escada, enVio para pu輔ca弟o no quadro de avisos da Camara de Vereadores IocaI, nO
Di鉦o OficiaI dos Municipios ‑ AMUPE, e ainda, mediante notificacao pessoal dos

SerVidores municipais interessados, Via postaI com aviso de recebimento ‑ AR.
Art. 11 Determinar a Gerencia Municipa! de Administ「acao que, aP6s cump「idas as
medidas previstas nos artigo§

anteriores, inicie imediatamente o processo de

recadastramento de todos os servidores municipais pelo prazo de 60 (SeSSenta) dias.
A巾12 Autoriza‑Se a Secretaria MunicipaI de Administra亭きo a expedi弟o reguIamentos
COmPIementares a execu辞o das situac6es tratadas neste Dec「eto.

A競. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua pu輔cac50. COm efeitos retroativos a

Pa巾rde lg dejaneiro de 2021.

Gabinete da Prefeita, 04 de janeiro de 2021.
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