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DECRETO Nº 1.119 DE 30 DE MÃIO DE 2017.

Acresce inciso I no Parágrafo lª e
“Parágrafo 5º no Artigo lº, do De-
creto nº 1.118 de 25 de maio de
2017,

'O Prefeito do Município de Piúma, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos
artigos 14 e 102 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. lº — Fica acrescido o inciso I no % lª
grafo 5º ambos no Art. lº a saber:

“Art. lº.
5 lº

, ,I— As despesas' com pessoal ativo, incluindo
vencimento e vantagens, subsidios, adicionais,
gratificações, horas extras e diarias, só pode—
rão ser concedidas mediante justificativa pré—
via do Secretario.Municipal requisitante, sendo
o mesmo, responsável do cumprimento pelo servi—
dor (É) beneficio cmmcedido, atestando formai—

mente as frequências, atividades e serviçosóíájr
,.

prestados no documento respectivo.

- Exclui—se da delegação de competência dada
ao Se retãrio.Municipal de Administração no 5 lº deste arti—
go, as despesas referentes à progressão de planos de carrei—
ras, pedidos de reajustes salariais, composição salariais,
indenização por J' *“rias não goZadas, despesas com inativo e.
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pensionista, demissão voluntária, as decorrentes de decisão
judicial e outras decorrentes de lei.”

Art. 20 Este Decreto entra em Vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Piúma (ES), 30 de Maio de 2017.
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