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DECRETO Nº 183/2020                           DE 14 DE ABRIL DE 2020 

 

           

Dispõe sobre as medidas administrativas  e 

financeiras internas para enfrentamento da 

crise econômica desencadeada pela 

pandemia do Coronavírus (COVID-19), e dá 

outras providências. 

 

 

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito de Amambai/MS, no uso de suas 

atribuições legais, em especial a contida no Art. 47, I, da Lei Orgânica Municipal e,  

 

CONSIDERANDO a situação de pandemia do COVID-19 (Coronavírus), conforme declarado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

  

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas financeiras visando mitigar os efeitos 

da crise econômica desencadeada pela pandemia do COVID-19; 

 

  

DECRETA: 

 

Art. 1º. Este Decreto estabelece medidas de contingenciamento financeiro no Poder 

Executivo Municipal visando mitigar os efeitos da crise econômica desencadeada 

pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 2º.  Ficam reduzidos, temporariamente, os subsídios do Prefeito Municipal, Vice 

Prefeito e dos Secretários Municipais na proporção de 10% (dez por cento). 

 

Art. 3º.  Ficam reduzidas, em 50% (cinquenta por cento), as gratificações de todos os 

servidores detentores de cargos comissionados que percebam remuneração bruta 

superior a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 

 

 Parágrafo único. A redução de que trata o caput não se aplica aos servidores 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos.  

 

Art. 4º.  Fica autorizado o processamento e a concessão de diárias somente aos motoristas 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 Parágrafo único. O Prefeito Municipal poderá autorizar pessoalmente o 

processamento e concessão de diárias em casos especiais para servidores lotados em 

outras pastas. 

 

Art. 5º.  A execução de trabalho em horário extraordinário e o consequente pagamento das 

horas extras serão direcionados apenas aos servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e aqueles vinculados à vilância 

patrimonial.  
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 Parágrafo único. Será pessoalmente responsabilizado o agente político ou servidor 

investido em cargo de chefia que autorizar a execução de trabalho extraordinário por 

servidor lotado em secretaria diversa das mencionadas no caput deste artigo. 

 

Art. 6º.  Ficam suspensas as prorrogações de jornada de que trata o §4°, do Art. 27, da Lei 

Complementar Municipal n° 001/2003. 

 

 Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica a Secretaria 

Municipal de Saúde, Departamento de Engenharia, Setor de Convênios e 

Procuradoria Municipal.  

 

Art. 7º.  Ficam suspensos os pagamentos de Função Gratificada – FG (Art. 30, III, da LCM 

n° 001/2003. 

 

 Parágrafo único. Disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 8º.  Em decorrência da paralisação de diversas atividades, ficam suspensos os 

pagamentos de adicional de insalubridade. 

 

 Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos. 

 

Art. 9º.  Como medida de economia, fica bloqueado, parcialmente, o uso da frota municipal. 

 

 §1°. Somente as Secretaria Municipais de Saúde, Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos e Secretaria Municipal de Educação (apenas no indispensável para entrega 

de alimentos destinados a merenda) poderão abastecer ordinariamente os seus 

veículos e máquinas. 

 

 §2°. As demais Secretarias deverão apresentar requerimento com justificativa para o 

abastecimento dos veículos, haja vista a paralização parcial das atividades como 

medida de enfrentamento ao COVID-19. 

 

Art. 10. Em razão da redução do expediente da Prefeitura Municipal, os beneficiários do 

Programa Renda Cidadã deverão cumprir carga horária de 4h (quatro horas) diárias 

de atividades práticas, com redução proporcional da bolsa-auxílio. 

 

Art. 11. Em razão da redução do expediente da Prefeitura Municipal, todos os estagiários do 

Poder Executivo Municipal deverão cumprir jornada de 4h (quatro horas) diárias, 

percebendo contraprestação proporcional a jornada, nos termo do §1°, do Art. 4°, da 

Lei Municipal n° 2.160/2009.  

 

Art. 12. Ficam concedidas férias coletivas aos servidores públicos municipais no período de 

16 a 30 de abril do corrente ano, excepcionando-se os serviços essenciais que, pela 

sua própria natureza, não podem sofrer alterações. 
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 §1º. Consideram-se, neste período, serviços essenciais, aqueles relacionados à 

saúde, à vigilância de bens públicos, posto de atendimento ao contribuinte, limpeza 

pública e coleta de lixo, bem como as tarefas administrativas que têm prazos legais 

específicos de execução. 

 

 §2º. O funcionamento dos serviços essenciais será disciplinado em escala e número 

suficientes, por cada órgão, relativamente aos seus servidores e serviços, de forma a 

não sofrerem interrupções. 

 

 §3º. Caberá à chefia imediata de cada órgão a responsabilidade de informar ao 

Departamento de Recursos Humanos, até o dia 20/04/2020, a relação nominal dos 

servidores que estarão em gozo de férias coletivas no período constante do caput 

deste artigo, para fins de regularização funcional. 

  

§4°. As férias coletivas ora concedidas serão abatidas do período normal de férias de 

cada funcionário, por ocasião de sua concessão, proporcionalmente aos dias 

remanescentes do cálculo incidente sobre as férias coletivas, se for o caso. 

 

§5°.Considerando-se que as férias coletivas abrangidas pelo presente Decreto 

possuem caráter extraordinário (pandemia do COVID-19), fica assegurado ao 

servidor a percepção do adicional de férias quando do gozo do remanescente a que 

se refere o §4° deste artigo. 

 

Art. 13. As medidas de redução de subsídios e gratificações de servidores de que trata este 

Decreto Municipal retroagem a 01/04/2020. 

 

Art. 14.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no 

veículo oficial de imprensa do Municípo. 

 

 

 

 

                                                Gabinete do Prefeito, 14 de Abril de 2020. 

 

 

 

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

JAURO BITTENCOURT MORETTO 

Secretário Municipal de Gestão  

 

 


