
JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de  
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de recapeamento asfáltico, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para recapeamento da  
Rua Doutor Félix Fagundes.
Fornecedor: TMK Engenharia S.A
Empenho(s): 11155/2018
Valor: R$ 409.970,12
Avaré, 31 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

_______________________________________________________________________________________

DECRETOS
Decreto nº 5.243 , de 31  de julho de 2018.

 (Dispõe sobre regulamentação da Lei nº 1.154 de 18 de março de 2009, alterada pela Lei nº 1.798, de 17 e 
junho de 2014 e dá outras providências).

                     JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO que Lei 1154/2009, alterada pela Lei nº 1798/2014, que dispõe sobre a antecipação do 
décimo terceiro salário de cada exercício;

CONSIDERANDO a disponibilidade financeira, apresentada através da Secretaria Municipal da Fazenda,

D e c r e t a:

Artigo 1º  A antecipação do Décimo Terceiro Salário de que trata a Lei nº 1.154 de 18 de março de 2009,  
alterada pela Lei 1.798, de 17 de junho de 2014, fica regulamentada nos seguintes termos:

Artigo  2º  A Antecipação  do  13º  Salário  a  que  se  refere  o  art.  1º  deste  decreto,  refere-se  a  50%  
(cinquenta por cento) do vencimento dos servidores públicos.

Artigo 3º Excepcionalmente no exercício de 2018, o pagamento da antecipação de 50% (cinquenta por 
cento)  do  13º  salário  dos  Servidores  Públicos  Municipais  ativos,  aposentados  e  pensionistas  será 
creditado de uma só vez, independente de opção, obedecendo o calendário/cronograma de desembolso 
financeiro abaixo transcrito:
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Mês/Competência do Aniversário do 
servidor

Mês/Competência do 
processamento  da 

folha

Mês/Competência do efetivo 
pagamento

Janeiro/ Fevereiro/ Março Julho/2018 Agosto/2018

Abril/ Maio/ Junho Agosto/2018 Setembro/18

Julho/ Agosto/ Setembro Setembro/2018 Outubro/18

Outubro Outubro/18 Novembro/18

Novembro/Dezembro Novembro/18 Dezembro/18

Parágrafo único: Excetuam-se deste calendário os servidores que já receberam o adiantamento, por 
opção de pagamento na data do aniversário, nos termos do Decreto nº 4.902, de julho de 2017.

Artigo  4º No  mês  de  Dezembro  será  paga  a  diferença  apurada  entre  o  valor  calculado  com base  na 
remuneração  do mês de dezembro  (vencimento,  adicionais  fixos e  variáveis)  e  o  valor  pago como 
antecipação.

Artigo 5º Na hipótese de exoneração ou dispensa de servidor que tiver recebido parcela de antecipação do  
décimo terceiro salário, prevista no artigo 3º da Lei nº 1.154/2009, alterada pela da Lei nº 1.798/2014,  
será  efetuada,  quando  do  cálculo  da  rescisão,  a  compensação  entre  o  que  foi  recebido  e  os  
vencimentos, salário ou remuneração, do mês em que ocorrer o evento, a que o servidor faz jus. 

Artigo 6º  Excluem-se da antecipação prevista na Lei  nº 1.154/2009, alterada pela Lei  nº  1798/2014, os 
servidores  regidos  pela  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas, exceto  os  admitidos  por  Concurso 
Público, bem como servidores afastados pelo período que perdurar o afastamento.

Artigo 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando- se o Decreto nº 4902, de 24 
de julho de 2017.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de julho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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