
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

DECRETO  MUNICIPAL N° 06/2021,  DE  26  DE JANEIRO  DE 2021.

REGULAMENTA  A  LEI  COMPLEMENTAR  N°  173  DE  27
DE  MAIO  DE  2020,  QUE  ESTABELECE  0  PROGRAMA
FEDERATIVO             DE             ENFRENTAMENTO             AO
CORONAviRUS  (COVID-19)  NO AMBITO  DO  MUNIcipIO
DE LAJEADO DO BUGRE.

0  PREFEIT0  MUNICIPAL  DE  LAJEADO  DO  BUGRE,  no  uso  de  suas  atribuig6es
legais que  lhe confere a  Lei Organica do Municipio,

CONSIDERANDO,  o  advento  da  Lei  Complementar  N°  173  de  27  de  maio  de  2020,

que  estabelece  o  Programa  Federativo  de  Enfrentamento  ao  Coronavirus    SARS-

CoV-2  (Covid-19),    altera  a  Lei  Complementar  N°  101   de  04  de  maio  de  2000  e  da

outras providencias,  que  imp6e a aplicabilidade  imediata aos  Municipios afetados pela

calamidade   pdblica   decorrente   da   pandemia   da   Covid-19,   como   contraprestagao

pelos  recursos  repassados  pela  Uniao,  como  pela  flexibilizagao  estabelecida  pelo art.

65 da  Lei de Responsabilidade  Fiscal;

CONSIDERANDO   especificamente   as   regras   proibitivas   -   transit6rias   -   que   se

aplicam    aos    Municipios,     conforme    estabelece    o    "caput"    do    art.     8°    da    Lei

Complementar  N°  173  de  27  de  maio  de  2020  com  vigencia  ate  31  de  dezembro  de

2021 ;

CONSIDERANDO  o  Decreto  N°  01/2021  de  12  de  Janeiro  de  2021,  que  Prorroga  e

Reitera a situagao de calamidade ptlblica no municipio de Lajeado do Bugre,  para fins

de prevengao e de enfrentamento a  pandemia causada  pela  COVID-19  (Coronavirus)

e da outras providencias;

D  E  C  R E T A:

Art.1°  Em  razao do estado  de calamidade  ptlblica,  decorrente da  pandemia  da

Covid-19,  fica  proibido  no  Municipio  de  Lajeado  do  Bugre,  ate  31   de  dezembro  de

2021,  de:
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I  -concecler,  a  qualquer  titulo,  vantagem,  aijrTiento,  reajuste  ou  adequagao  da

remuneragao a servjdores e agentes  politicos oo  Executivo  Municipal,  exceto quando

derivado  de sentenga judicial  {ransjtada  em j.ulgaao  ou  de determinagao  legal anterior

a calamidade ptlblica;

H -crlar cargo,  emprego c;`u funQao que jmplique aumento de despesa;

111 -alterar estrutura de carrejra que implique aumento de despesa;

IV -admltir ou contratar pessoal,  a qualquer titulo,  ressalvadas as reposig6es de

cargos  de  chefia,  de  diregao  e  de  assessorame:ito  que  nao  acarretem  aumento  de

despesa, as reposig6es decorrentes de vacancias c;'e cargos efetivos ou vitalicjos e as

contratag6es temporarias de que trata   inciso IX, do caput do art.  37 da CF/88;

V    -criar    ou    majorar    auxflios,  ,  vantagens,    bonus,    abonos,    verbas    de

representagao    ou    beneficios    de    qualquer    natureza,     inclusive    os    de    cunho

indenizat6rio,  em  favor  de  servidc`res  e  agentes  politicos  do  Executivo  Municipal,  ou

ainda  de  seus  dependentes,  exceto  quando  der,vado  de  sentenga I.udiclal  transitada

em julgado ou de determinaga`.) legal amerior a calamidade pdblica;

Vl  -criar despesa  obrigat6ria  de  carater cont;nuado,  ressalvado  o dlsposto  nos

§§  |o e 2° do art.  8° da  Lei Complementar N°  173/2020;

Vll  -contar esse tempo  como  de  periodo  aquisitivo  necessario  exclusivamente

para  a  concessao  de  anuenios,  tnenios,  quinquri.nic\s,  premio  assiduidade,  alteragao

de classe  e demals mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal

em decorrencia da aqiiisigao de determinado tempo de servigo, sem qualquer prejuizo

para o tempo de efetivo exercicio,  aposentadori€. e quaisquer outros fins.

§   10  0  disposto  nos  incisos  11,   IV  e  Vl  do  caput  deste  artjgo  nao  se  aplica  a

medidas  de  combate  a  calamidaa.e  pdbljca  ref-cr:da  no  caput  cuja  vigencia  e  efeitos

nao ultrapassem a sua duragao.

§   2°   0   disposto   Ilo   incjso  Vl   do   capu`:   nao   se   aplica   em   caso   de   previa

compensagao mediante aumento de receita ou redugao de despesa, observado que:

I   -   em   se   tratando   de   despesa   obrigatoria   de   cafater   contjnuado,   assim

compreendida  aquela  que  fixe  para  o  Municipio  a  obrigagao  legal  de  sua  execugao

por periodo  superior a  £  /c!ois)  exercicios,  as  meiiidas  de  compensagao  deverao ser

permanentes; e
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por  periodo  superior a  2  (dois)  exercicios,  as  medidas  de  compensagao  deverao  ser

permanentes; e

11   -   nao   implementado   a   previa   compensagao,   a   lei   ou   o   ato   sera   jneficaz

enquanto    nao    regularizado   o   vicio,    sem    prejuizo   de   eventual    agao   direta   de

inconstitucionalidade.

§  3° 0 disposto  no  inciso V do caput deste artigo nao se aplica aos profissionais

de  sadde  e  de  assistencia  social,  desde  que  relacionado  a  medidas  de  combate  a

calamidade  pdblica  referida  no  caput  cuja  vigencia  e  efeitos  nao  ultrapassem  a  sua

duragao.

Art.  2°  Fica  suspenso  a  realizagao  de  concurso  publico  no  Municipio  de  Lajeado

do Bugre ate 31  de dezembro de 2021.

Paragrafo  dnico.  Os  prazos  suspensos  voltam  a  correr  a  partir  do  t6rmino  do

periodo de calamidade ptlblica.

Art.  3°  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  regovada  as

Regjstre.se e pub|]que.se.      :;fb{:{£c%::;;;i;ELo,£¥ofi#&s

DAELIN  PERES AVILA
Responsavel Publicag6es legais

da Adminis
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