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DECRETO N.º  096/2017.   

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS 
CONTRATOS TEMPORÁRIOS VIGENTES NA 
PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.  
 
O Excelentíssimo Senhor VILSON GONÇALVES, 
Prefeito Municipal de Aveiro,  no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal e,  
 
Considerando, as constantes reduções da 
arrecadação do Município de Aveiro, em decorrência 
da crise financeira e econômica a qual atravessa o 
país;  
 
Considerando, que a atual administração municipal 
assumiu a gestão do Município de Aveiro em uma 
completa desordem administrativa e insuficiência 
financeira; 
 
Considerando que a monta de dívidas contraídas 
pelas gestões anteriores, referentes a previdência, 
Pasep e Rede Celpa totalizam cerca de R$ 
9.000,000,00 (Nove Milhões de Reais); 
 
Considerando, que o Decreto Municipal n.º 044/2017 
determinou a redução de 10% do subsídio do 
Prefeito, Vice-Prefeita e Secretários Municipais, 
como medida de austeridade e redução da folha de 
pagamento; 
 
Considerando, o aumento significativo das 
obrigações municipais na prestação de serviços à 
população, em especial na área da educação, saúde 
e assistência social, sendo os valores repassados 
pelos governos federal e estadual insuficientes para 
manutenção dos programas por eles criados; 
 
Considerando, que mesmo com as constantes 
reduções  de despesas por parte do Poder Executivo 
Municipal, que vem sendo realizada desde o inicio 
de sua gestão, a arrecadação mensal não está 
sendo suficiente para o custeio das despesas 
Municipais; 
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Considerando, os recentes atrasos do cumprimento 
das obrigações de pagamento da folha dos 
servidores e demais obrigações legais; 
 
Considerando as orientações do Tribunal de Contas 
dos Municípios – TCM, quanto ao limite de gastos 
das Prefeituras e em respeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal que nos obriga a trabalhar 
dentro das limitações orçamentárias e só poderem 
realizar despesas e efetuar pagamentos nos limites 
de sua disponibilidade orçamentária financeira; e, 
 
Considerando que cabe ao chefe do Poder 
Executivo Municipal o dever de tomar medidas 
concretas que tenham por fim a busca pelo equilíbrio 
das contas públicas; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica decretado a suspensão por prazo indeterminado ou até a estabilização da 
difícil situação financeira constatada, de todos os contratos temporários firmados pela 
administração municipal, ressalvando os casos necessários para assegurar o pleno 
funcionamento de serviços públicos essenciais, situações as quais deverão ser 
comunicadas imediatamente ao Prefeito Municipal pelo Secretário da área;  
 
Art.  2º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro, 24 de outubro de 2017.   
   
 

 

VILSON GONÇALVES 
Prefeito Municipal 

         

                                                                                              

                                                                                                         

 

Maria da Conceição S. Fernandes                         Aloizio Flávio de Souza 
                 Vice Prefeita                                         Secretário Municipal de Administração  


