

Municipio de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

DECRETO  nº  328, DE 4  DE MAIO  DE 2022.
Dispõe sobre alterações no Artigo 1º integrante do Decreto nº 309 / 2022, que dispõe sobre medidas de contenção de despesas.
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, bem como a Lei Complementar nº 003, de 4 de maio de 2022,


DECRETA:

Art. 1º O Artigo 1º constante no Decreto nº 309 / 2022, que dispõe sobre medidas de contenção de despesas, passa a vigorar com nova redação e, por consequência, com a inclusão do Inciso V, conforme abaixo discriminado:

“ 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, bem como de Coordenadores Técnicos Especiais e Diretor do Departamento Técnico Especial de Licitações, Compras e Contratos, constantes nas Leis Municipais em referência, conforme abaixo elencado:

 I –  ..................... ( sem alteração );

 II -  ...................... ( sem alteração );

 III -  ...................... ( sem alteração );

 IV – ...................... ( sem alteração ); e,

 V - Coordenadores Técnicos Especiais e Diretor do Departamento Técnico Especial de Licitações, Compras e Contratos: Redução da remuneração bruta mensal de R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais ) para R$ 2.250,00 ( dois mil, duzentos e cinquenta reais ). “

            Art. 2º  Este Decreto  entra  em vigor a partir da sua publicação.
                                                  Cabaceiras, 5 de maio de 2022; 186 anos de Emancipação Política.
Publique - se  e  cumpra – se.


TIAGO  MARCONE  CASTRO DA  ROCHA
                Prefeito Constitucional



