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Decreto n° 022/2017    

“Dispõe sobre medidas de 
contingenciamento de   despesas na 
Administração Pública Municipal”. 

 LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA, PREFEITO 
CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, de 05 de abril de 1990, em seus artigos 55 e 56. 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a responsabilidade 
na gestão fiscal do Município para se garantir o equilíbrio entre 
a receita e as despesas públicas; 
CONSIDERANDO a realidade financeira existente, e a 
necessidade de adotar medidas administrativas de cunho 
emergencial, haja vista a mudança nos patamares do quadro 
financeiro que se perfazia no início da gestão e no transcurso 
dos meses do ano de 2017, levando em consideração o 
decréscimo no Fundo de Participação dos Municípios, a 
arrecadação fiscal e demais fontes de renda. 
CONSIDERANDO que com a diminuição da receita, tornou-se 
urgente a adoção de medidas de equilíbrio das contas públicas, 
para assegurar a continuidade dos atendimentos à comunidade, 
porém com o uso racional e eficiente dos recursos públicos em 
prol da sociedade; 
CONSIDERANDO os ditames contidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no tocante aos gastos relativos à 
Folha de Pagamento; 
DECRETA: 
I. Dos Subsídios 
Art.1º – Ficam reduzidos temporariamente em 10% (dez por 
cento), o subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de 
Itabaiana (PB), utilizando-se como base de cálculo os 
respectivos valores nominais praticados em Agosto de 2017. 
Art.2º – Ficam reduzidos temporariamente em 10% (dez por 
cento), os subsídios dos cargos de Secretário Municipal e 
Secretários Executivos, compreendendo também, por 
equiparação, os cargos de Procurador Geral do Município, 
Controlador Geral do Município, Tesoureiro e Cargos 
equivalentes, utilizando-se como base de cálculo os respectivos 
valores nominais praticados em Agosto de 2017. 
Art. 3º- Os servidores Comissionados que permanecerem nos 
quadros funcionais da municipalidade terão redução temporária 
de 20% (vinte por cento) nos seus proventos. 
Art. 4º- Os servidores Efetivos no exercício de cargo 
comissionados nos quadros funcionais da municipalidade terão 
redução temporária de 20% (vinte por cento)  da gratificação de 
representação, que compõe os seus proventos 
Art. 5º- Ficam suspensas novas contratações de servidores 
temporários, ressalvando os casos que importem em 
descontinuidade de serviços eminentemente essenciais, as 
quais somente se darão mediante exposição de motivos da 
autoridade solicitante e com autorização expressa do Prefeito 
Municipal. 
Art. 6º – Todo e qualquer empenhamento de despesas deverá 
ser precedido de expressa autorização do Prefeito Municipal. 
Art. 7º – Este Decreto entra em vigência da data de sua 
publicação e vigerá por prazo indeterminado.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Prefeitura Municipal de Itabaiana, 06 de setembro de 2017. 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de forma 
parcelada de Medicamentos e Materiais Médicos (Insumos) para 
atendimento de demandas Judiciais manutenção das atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2017.  
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itabaiana e:  
CT Nº 00124/2017 - 18.08.17 - ALLMED DISTRIBUIDORA E 
COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 
25.803,60;  
CT Nº 00125/2017 - 18.08.17 - MJ COMERCIO DE ARTUGOS 
MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 38.734,80; 
CT Nº 00126/2017 - 18.08.17 - NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
21.548,40;  
CT Nº 00127/2017 - 18.08.17 - TECNOCENTER MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 17.990,40. 

Itabaiana, 04 de setembro de 2017. 
 

Lúcio Flávio Araújo Costa 
Prefeito 


