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DECRETO n° 80, DE 11 DE JANEIRO DE 2018. 
 
ESTABELECE O CALENDÁRIO DE 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
ATINENTES À PROGRAMAÇÃO 
MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS E DEFINE 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
CORRELATAS.   
 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso 

de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 13, IV e 64, VIII, constante na Lei 
Orgânica Municipal, e considerando ainda a necessidade de normatizar os 
procedimentos administrativos concernentes à elaboração da programação mensal da 
folha de pagamento dos servidores, tendo por finalidade   obter um melhor  
planejamento das ações inerentes às situações de afastamentos funcionais, bem 
como com relação ao registro do pagamento  dos vencimentos dos mesmos, dentro do 

possível,  dentro do próprio mês trabalhado ou no 1° dia do mês subsequente,  R E S 
O L V E: 

 
Art. 1º Fica estabelecido o Calendário de Procedimentos Administrativos 

concernentes à Programação Mensal da Folha de Pagamento dos servidores 
públicos, a ser obrigatoriamente  cumprido, conforme abaixo discriminado: 

 

              Procedimento  Administrativo                    Data(s)  limites 

1 – Envio, por parte de cada Secretário, do 

Planejamento da programação das 
concessões de férias, licenças, entre outras, 
para o ano subsequente. 

   Até  20 de dezembro do ano em 
vigência. 

2 – Envio, por cada Secretário(a), das 
informações ( horas - extras, faltas, licenças, 
etc) para o Departamento de Recursos 
Humanos. 
 

           Até o dia 20 do mês em 
vigência. 

3 – Envio, pelo(a) Diretor(a) do Departamento 
de Recursos Humanos, do resumo da folha 
de pagamento para análise do Prefeito  
Municipal. 
 

            Até o dia 22 do mês em curso. 

4 – Envio,  pelo(a)  Diretor(a) do 

Departamento de Recursos Humanos da 
programação da folha de pagamento  para a 
Subsecretaria de Finanças. 

            Até o dia 23 do mês em curso. 

5 - Envio,  pelo(a) Subsecretário(a) de 
Finanças  da programação da folha de 
pagamento para a instituição bancária 
autorizada. 

            Até o dia 30  do mês em curso. 
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6 – Disponibilidade, pela instituição bancária,  
dos vencimentos dos servidores nas  contas  
correntes individuais.  

Entre os dias 30 do mês em curso até 
o dia 1° do mês seguinte. 

                                                                                        

Art. 2º Fica determinado que o pagamento do (1 / 3) um terço das férias dos 
servidores públicos  municipais, pagos há dezenas e dezenas de anos,  no final do 
mês do período de férias,  deverá ser efetuado, de forma antecipada, no mês de 
pagamento do mês anterior ao mencionado  período. 

 
Art. 3º  Revogadas as disposições em contrário, este instrumento 

regulamentador entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
                                 Cabaceiras, 11 de janeiro de 2018; 182 anos de 

Emancipação Política. 
 

 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se. 
       

 

 


