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DecRero r.r" 11.03.01, DE 11 DE MARço DE 2022.

DecRera slruaçÃo DE eueRcÊucla
ADMINISTRATIVA, EM VIRTUDE DA GREVE
GENERALIZADA DoS SERVIDoRES pÚalIcos
MUNICIPAIS DE BEBERIBE/CE, E DA OUTRAS
pRovloÊttclAS.

A exnan. sRA. PREFEITA DO wlUttlCíplO DE BEBERIBE, no uso das atribuições legais que lhe confere a
Lei Orgânica do Município de Beberibe/CE,

CONSIDERANDO que, em 07 de março de 2022, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Beberibe/CE, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, declarou estado de greve para os servidores
públicos de todas as categorias da Administração Pública municipal;

CONSIDERANDO que os reflexos dessa paralisação afetarão os serviços públicos prestados pelo Município
de Beberibe/CE;

CONSIDERANDO o atual, trágico e conhecido momento que assola o país, ocasionado pela pandemia da
coVtD-19;

CONSIDERANDO que o Poder Público municipal deve manter o atendimento de serviços públicos essenciais
na área da saúde, limpeza pública, mobilidade urbana e educação;

CONSIDERANDO que o Poder Público municipal tem o dever de, preventivamente, neutralizar quaisquer
ameaças à prestação regular e estancar a deterioração do serviço, tendo por objetivo central assegurar sua
adequada continuidade em ordem a obviar situaçôes de indesejável transtorno social;

CONSIDERANDO a urgência necessária à retomada da normalidade dos serviços essenciais e a sua
manutenção, prestados à coletividade pelo Poder local, que demanda a decretação, objetivando assegurar a
plena continuidade da gestão e o melhor interesse a população;

CONSIDERANDO que o atendimento de situação anormal exige a adoção de providências urgentes, que
visem resguardar sobretudo os serviços de saúde, educação, assistência social, saneamento básico, limpeza
pública, manutençâo de vias e estradas, e atos da administração em geral;

CONSIDERANDO a prerrogativa da Administração Pública municipal de organizar o funcionamento de seus
órgãos e entidades com vistas ao alcance dos seus fins institucionais e à realizaçáo do interesse público;

CONSIDERANDO, finalmente, que as medidas emergenciais são de exclusiva competência dos órgãos
governamentais e que a sua não adoção poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ou comprometer a
segurança das pessoas, obras, bens, serviços e equipamentos;

DecRETA:

Art. ío Fica decretada, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, situação de
emergência administrativa no Município de Beberibe/CE, em razáo da greve generalizada dos servidores
públicos municipais.
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AÍ1.20 Em decorrência da paralisação dos servidores públicos, a tÍtulo de greve, os Secretário e Dirigentes
de órgãos da Administraçáo Direta e lndireta do Município de Beberibe/CE, da respectiva lotação,
promoverão a imediata adoção das seguintes medidas:

| - convocação dos servidores em paralisação a reassumirem prontamente o exercício do respectivo
cargo, função ou contratação;

ll - instauração de procedimento e/ou processo administrativo disciplinar parc apuração do fato e

aplicação das penalidades cabÍveis, na forma do disposto no Estatuto do Servidor Público, caso persista o
afastamento;

lll - desconto, em folha de pagamento, do valor correspondente à remuneração, ao subsídio ou outra
espécie remuneratória e vantagens dos dias de falta ao serviço; ou imediata comunicação ao órgão
competente para efetivação do desconto;

lV - contratação de pessoal, por tempo determinado, configurada a necessidade temporária de
excepcional interesse público, gerada pela paralisação do serviço, na forma do inc. lX do art. 37 da
Constituição e da correlata legislação regulamentar.

Art. 30 Será imedlatamente exonerado do cargo de provimento em comissão, dispensado da função
gratificada ou de qualquer outro posto de confiança ou de contratação temporária o servidor público que
participar de paralisação.

AÉ. 4o Além das medidas previstas nos arts. 1o e 2o deste Decreto, poderão ser adotadas outras que se
fizerem necessárias à regularização dos serviços.

Art. 50 Os Dirigentes dos órgãos da Administração Direta, os Dirigentes das entidades da Administração
lndireta, bem como os respectivos servidores que causarem prejuízos ao Município pelo descumprimento do
presente Decreto, responderão pelos mesmos administrativa e civilmente, sem prejuízo de sua eventual
responsabilidade penal.

Art. 6o Para atender as demandas decorrentes desta situação de emergência, fica autorizada a abertura de
crédito adicional extraordinário, visando satisfazer as despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes desta
excepcionalidade.

Art. 7o Fica a Procuradoria Geral do MunicÍpio incumbida de orientar todos os procedimentos e adotar as
medidas judiciais cabíveis para o fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PAçO DA PREFETTURA MUNTCTB ERIBE, em 1110312022.

MICHELE CARIELL SÁ QUEIROZ ROCHA
PREFEIT IC!PAL
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Certifico, para os devidos fins de direito, que o DECRETO No íí.03.01, DE 11 DE MARçO DE 2022, que
"DEcRETA sruaçÃo DE EMERGÊucn ADMtNtsrRATtvA, EM vIRTUDE DA GREVE GENERALTZADA
Dos sERvtDoRES púeucos MuNrcrpArs DE BEBERTBE/cE, E DA ourRAs pnovroÊttctAS" foi
devidamente publicado através de afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Beberibe/CE, em data de 11

de março de 2022 cumprindo, assim, os ditames legais.

Beberibe (CE), em 11 de março de 2022.
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MARIA FREITAS DOS S
CHEFE DE GABINETE


