PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Avenida: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo

DECRETO Nº 15, DE 29 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre as proibições que estabelece o artigo 8º da Lei
Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, estabelecendo
suspensão de aumento de despesas com a folha de salários
dos servidores públicos municipais até 31 de dezembro de 2021
e dá outras providências”.

João Batista de Almeida Cesar, Prefeito Municipal de
Itapirapuã Paulista, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais e nos
termos da legislação específica;
Considerando, a Lei Complementar 137 de 27 de maio de
2020 que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus
SARS-CoV-2 (COVID-19), altera a Lei Complementar nº 101 de maio de 2000, e dá
outras providências;
Considerando as proibições que trata o art. 8º e incisos
seguintes da Lei 173 de 27 de maio de 2020;
DECRETA:
Art. 1º Estabelece em âmbito municipal, autárquico e fundacional, afetados pelo
estado de calamidade pública decorrentes da pandemia da Covid-19, até 31 de
dezembro de 2021, medidas de contenção de aumento de despesas com a folha de
pagamento dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos e em
comissão, bem como com aqueles contratados em regime especial - temporários
contratados em caráter de exceção e urgência, a proibição de:
I - conceder, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou
de determinação legal anterior à calamidade pública;
II – criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de
cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de
despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as
contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição
Federal;
V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no
inciso IV;
VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação
ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de
servidores e empregados públicos, exceto quando derivado de sentença judicial
transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;
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VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§
1º e 2º;
VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação
da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º
da Constituição Federal;
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a
concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência
da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo
de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins;
§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a
medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos
não ultrapassem a sua duração.
§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia
compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado
que:
I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim
compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por
período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser
permanentes, e;
II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto
não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de
inconstitucionalidade.
§ 3º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de
saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à
calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua
duração.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito.
Itapirapuã Paulista – SP, 29 de junho de 2020.
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