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DECRETO nº 21, de 20 de maio de 2020. 

  

Dispõe sobre medidas de contenção de despesas e dá 

outras providências. 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO 

- PB, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 51, III, “a”, da 

Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a grave situação econômica em que se encontra o 

Município, em decorrência da gravíssima crise financeira por que vem 

passando o nosso país, Estados e Municípios, e que é de conhecimento de 

todos, sobretudo pela divulgação através dos órgãos de imprensa nacional e 

local, que foram substanciais as quedas que vem ocorrendo nos repasses do 

FPM (Fundo de Participação dos Municípios) por parte do Governo Federal; 

CONSIDERANDO os seguidos bloqueios realizados mensalmente INSS 

desde o início de 2017 nas contas desse Município; 

CONSIDERANDO a Pandemia devido ao Covid-19, em decorrência vem 

ocorrendo a diminuição dos repasses do Governo Federal e Governo Estadual; 

CONSIDERANDO que essa administração vislumbra continuar 

honrando com todos os compromissos constitucionais com os servidores 

ocupantes de cargo de provimento efetivo; 

CONSIDERANDO que a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 

Complementar nº 101/2001) determina que o limite de gastos com pessoal é 

de 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL para 

entes municipais, consoante se infere do seu art. 20, inciso III, alínea “b”1; 

                                                           
1  Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 
(...) 
III - na esfera municipal: 
(...) 
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 
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CONSIDERANDO que as medidas de contenção de gastos adotadas até 

o presente momento não foram suficientes para sanear as dívidas existentes 

contra o Município; 

CONSIDERANDO que os cargos em comissão são de livre nomeação e 

exoneração, consoante o art. 37, inciso II, da Constituição Federal2; 

CONSIDERANDO as recomendações dos Senhores Secretários de 

Administração, Finanças e Planejamento deste Município; e, por último, 

CONSIDERANDO o interesse público envolvido na questão; 

 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam exonerados TODOS os servidores ocupantes de cargo em 
comissão; 

§ 1º Excetuam-se do disposto no caput as servidoras que, na data da 
publicação do presente Decreto, estejam gestantes ou em gozo de licença-

maternidade, bem como os servidores que estejam em gozo de auxílio-doença 
ou licença para tratar da própria saúde. 

§ 2º Findas as licenças ou auxílios de que trata o § 2º, fica a servidora 

ou servidor automaticamente exonerado.  

Art. 2º Os servidores efetivos, que se encontram no exercício de cargos 
de provimento em comissão, deverão retornar a partir desta data as suas 

funções nas respectivas Secretarias em que são lotados. 

Art. 3º Aos servidores que desempenham suas funções em serviços 

considerados essenciais não se aplica o disposto neste Decreto. 

Art. 4º Fica rescindidos TODOS os contratos temporários por 
excepcional interesse público, a exceção daqueles firmados para atender a 

demanda dos serviços essenciais. 

                                                           
 
2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;  
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; 
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Parágrafo único. Para fins deste artigo, serão considerados serviços 

essenciais os da área da Saúde e educação. 

Art. 5º Este Decreto em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Prefeita Constitucional de Joca Claudino – PB, 20 de maio 
de 2020. 

 

Jordhanna Lopes dos Santos Duarte 

Prefeita Constitucional 
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