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Decreto nº. 110/2019 de 25 de julho de 2019. 
                                        

"Dispõe sobre as medidas relacionadas à 
contenção de despesas no âmbito da 
administração pública municipal e dá 
outras providências"  

 
Francisco Rodrigues de Oliveira, Prefeito do Município de Pacajá, no uso de suas 
atribuições legais e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de contenção de despesas relacionadas à folha 
de pagamento objetivando a adequação aos ditames da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 
 
CONSIDERANDO que para o enfrentamento da situação de crise financeira se faz 
necessária a tomada de medidas objetivando a adequação dos gastos com energia 
elétrica, combustíveis e despesas em geral. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1 0. A concessão de quaisquer gratificações no âmbito das Secretarias 
Municipais, excetuadas aquelas concedidas aos servidores vinculados à Secretaria 
Municipal de Educação que tenham como fundamento as regras estabelecidas no 
Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores da Educação, deverão ser 
precedidas de avaliação por parte dos Secretários Municipais, que encaminharão, a 
secretaria Municipal de Administração, justificativa pormenorizada, sob pena de não 
pagamento das verbas no mês subsequente à publicação deste Decreto. 
 
Art. 20. A concessão de Férias e licença-prêmio será concedida após 150 (cento e 
cinquenta) dias, a contar a partir de 01 de agosto de 2019. 
 
 
Art. 30. Fica temporariamente suspensa a concessão de diárias que tenham como 
objetivo a participação dos servidores municipais em cursos, seminários, simpósios, 
palestras e etc., excetuados aqueles cujo comparecimento importe em algum tipo de 
restrição de natureza técnica ou orçamentária ao município. 
 
Art. 40. A concessão de horas-extras e adicional noturno fica condicionada a estudo 
prévio de necessidade, o qual deverá incluir a escala de trabalho dos servidores. O 
referido estudo deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração no 
prazo de 10 (dez) dias contados a partir da publicação deste Decreto, sob pena de 
as verbas não serem pagas no mês seguinte. 
 
Art. 50. Em razão de o município não possuir Regime Próprio de Previdência Social 
e, por tal motivo, se submeter ao regramento do Regime Geral de Previdência Social 
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do INSS, as licenças para tratamento de saúde se darão nos termos do artigo 15 da 
Lei no 8.213/91. 
 
Parágrafo único: Cada Secretário ficará responsável por encaminhar ao 
Departamento de Recursos Humanos os servidores que apresentarem atestados 
médicos que impliquem em afastamento das atividades laborais por período superior 
a 15 (quinze) dias, para que seja agendada a realização de perícia médica no INSS. 
 
 
Art. 60. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e vigorará pelo prazo 
de 150 (cento e cinquenta) dias, podendo ser prorrogado por até dois iguais 
períodos. 
 
 
Pacajá, Pará, 25 de julho de 2019. 
 
 

 
 

_____________________________________________ 
Francisco Rodrigues de Oliveira 

Prefeito do Município de Pacajá 
 
 
 
 
 

Certifico que este Decreto foi publicado 
no mural da sede Prefeitura Municipal 
de Pacajá no dia 25 de julho de 2019. 
 
 
_____________________________ 

Clodoaldo Aguiar Sandim 
Secretário de Administração 
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ASSINATURA DA ENTREGA DO DECRETO 110/2019 DE 25 DE JULHO DE 2019. 
 
 
 
 
1 - ________________________________________________________________ 
 
2- ________________________________________________________________ 
 
3- ________________________________________________________________ 
 
4- ________________________________________________________________ 
 
5- ________________________________________________________________ 
 
6- ________________________________________________________________ 
 
7- ________________________________________________________________ 
 
8- ________________________________________________________________ 
 
9- ________________________________________________________________ 
 
10- _______________________________________________________________ 

Decreto 01/2017 


