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DECRETO Nº 059/2017. 
De 29 de Novembro de 2017. 

 
“Dispõe sobre a Regularidade Fiscal das 
Despesas com Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo/MT, e dá outras 
providências”. 

 
 

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL de Novo Mundo, Estado do Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais: 

 
Considerando o cumprimento legal das determinações da LRF (LC 101/2000) art. 18 
a 23, quanto ao limite de despesa com pessoal; 
 

DECRETA: 

 
 
Art. 1º Que todos os órgãos da Administração Direta e Indireta desta Municipalidade, 
a partir de 01 de Dezembro de 2017 deverão observar este Decreto. 
 
Art. 2º Fica proibida no âmbito da Administração Direta e Indireta a contratação de 
pessoal, exceto as autorizadas pela LRF. 
 
Art. 3º Fica toda a Administração alertada à adequação dos gastos de pessoal ao 
limite Máximo de 54%, conforme determina o art. 23 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
 
Art. 4º Os titulares dos órgãos da administração direta deverão comunicar seus 
subordinados de que qualquer serviço extra será contingenciado. 
 
§ 1º As horas extras eventualmente prestadas por servidores, de serviços que não 
estejam informados pelos órgãos da administração direta, serão obrigatoriamente 
compensadas, após sua devida comprovação através de relatórios, contendo 
indicação da data, hora, local e atividade realizada, e serão de responsabilidade 
exclusiva do titular da pasta. 
 
Art. 5º Ficam suspensos os pagamentos de férias convertidos em pecúnia, de licença 
prêmio, bem como fica suspenso, também, qualquer acréscimo de percentual de 
gratificação por função. 
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Art. 6º Ficam suspensas, até que o equilíbrio fiscal das despesas com pessoal seja 
restabelecido, as elevações de nível salarial por alteração de nova habilitação e/ou 
grau de formação, sejam por especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, 
a ser concedida para servidores ativos. 
 
Art. 7º As medidas de que trata o presente Decreto, terão duração até a data de 31 
de dezembro de 2017. 
 
Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 

 

                 REGISTRE-SE 
  PUBLIQUE-SE 

                            CUMPRA-SE 
  

 

 

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo – MT, 29 de Novembro de 2017. 
 
 
 

 

ANTÔNIO MAFINI 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 

 


