

Municipio de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

DECRETO  nº  309, DE 6  DE JANEIRO DE 2022.
Dispõe sobre medida de contenção de despesa e define outras providências correlatas.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 13, I, IV da Lei Orgânica municipal, bem como nos termos da Lei Municipal nº  985 / 2020, que dispõe sobre a definição do pagamento mensal dos subsídios de Prefeito, Vice – Prefeito, Secretários e Subsecretários e, levando – se  em consideração ainda:

O resultado da crise econômica incidente sobre a receita dos Municípios;

A obrigatoriedade de manter em dia o pagamento dos fornecedores, servidores municipais e demais obrigações;

A obrigatoriedade de efetuar o pagamento mensal do novo Salário Mínimo; e,

A necessidade de se aplicar com rigor medidas que venham a favorecer o controle de aplicação dos recursos financeiros do Munícipio, adequando – se aos preceitos da Lei Complementar nº 101 / 2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal ), DECRETA:

 Art. 1º Fica determinada, em caráter temporário, a contenção de despesas, especificamente com relação aos pagamentos mensais dos subsídios dos ocupantes de Prefeito, Vice - Prefeito,  Secretários e Subsecretários, constantes na Lei Municipal em referência, conforme abaixo elencado:

 I – Subsídio  de Prefeito: Redução de R$ 12.000,00 ( doze mil reais ) para R$ 11.000,00 ( onze mil reais );

 II -  Subsídio de  Vice – Prefeito: Redução de R$ 6.000,00 ( seis mil reais ) para R$ 5.550,00 ( cinco mil, quinhentos e cinquenta reais );

 III -  Subsídio de Secretários:  Redução de R$ 3.500,00 ( três  mil e quinhentos reais ) para R$ 3.250,00 ( três mil, duzentos e cinquenta reais ); e,

 IV – Subsídio de Subsecretários: Redução de R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais ) para R$ 2.250,00 ( dois mil, duzentos e cinquenta reais ); e,

            Art. 2º  Este Decreto  entra  em vigor a partir da sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 1º do ano em curso.
                                               Cabaceiras, 6 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.
Publique-se  e  cumpra – se.

                         
                                                         TIAGO  MARCONE  CASTRO DA  ROCHA
                        Prefeito Constitucional



