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DECRETO Nº 014/2015 

DE 05 DE MARÇO DE 2015 

 

Dispõe sobre continuidade dos serviços públicos; controle de ponto de 

servidores; desconto dos dias parados do salário de servidores em 

greve e outras providências. 

 

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, Prefeita de Pedra 

Preta, no uso de suas atribuições legais e com amparo na 

legislação pátria, especialmente nas Decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal nos processos MI 708 - MANDADO 

DE INJUNÇÃO, e MI 670 - MANDADO DE INJUNÇÃO, bem 

com, na decisão monocrática exarada nos autos do MANDADO 

DE SEGURANÇA Nº. 54430/2014 TJMT, que negou a liminar 

contra ato idêntico em writ impetrado pelo SISPMUPP.  

 

Considerando que a Prefeita tem de obedecer e cumprir o 

estabelecido na legislação e, especialmente, o disposto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal no referente à política salarial de seus servidores; 

 

Considerando que o art. 20, III, b), Lei de Responsabilidade 

Fiscal, estabelece o índice que o Município pode “gastar” de seu orçamento com a 

folha salarial de seus servidores; 

 

Considerando que o Município de Pedra Preta aporta recursos 

próprios ao Fundo da Educação para pagamento de Professores da sua rede; 

 

Considerando que a Prefeita, em agosto de 2014, enviou o Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários da Educação, através do Projeto de Lei nº. 032/2014 

ao Poder Legislativo, retirado posteriormente para adequações, de acordo com 

solicitação do Sindicato; 

 

Considerando que após várias reuniões com representantes do 

SINTEP, a Prefeita enviou novamente o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da 

Educação, através do Projeto de Lei nº. 054/2014 ao Poder Legislativo;  
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Considerando que em reunião com vereadores, foi apresentado 

documento com apontamentos feitos pelo SINTEP com relação ao Plano de Cargos, 

decidindo pela retirada do Projeto de Lei, para nova análise; 

  

Considerando que o Projeto de Lei nº 054/2014 foi devolvido pela 

Câmara Municipal em data de 26/02/2015 e que representantes do Executivo estão 

estudando as alterações sugeridas, inclusive com relação às tabelas; 

 

Considerando o exíguo prazo entre a retirada do Projeto de Lei 

nº 054/2014 (em atendimento às solicitações da categoria) e a declaração da greve, 

05/03/2015, por parte dos professores, o que implica na ilegalidade do movimento 

paradista; 

 

Considerando que, em breve, novo PCCS será enviado à 

Câmara de Vereadores; 

 

Considerando que a Administração Pública Municipal tem o 

dever de assegurar a continuidade dos serviços essenciais, conforme princípio 

constitucional vigente; 

 

Considerando que a População - especialmente os usuários dos  

serviços da Administração Pública Municipal, entre eles os Alunos das Escolas do 

Município - paga impostos e tem o direito de seguir sendo atendida da melhor forma 

possível; 

 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, nos processos 

MI 708 - MANDADO DE INJUNÇÃO, e MI 670 - MANDADO DE INJUNÇÃO, decidiu 

que servidores públicos têm direito de greve, aplicando-se, com adequações, o 

disposto na Lei de Greve de trabalhadores da iniciativa privada; 

 

Considerando que o STF pacificou o entendimento de que a 

Administração Pública pode - na busca de assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços púbicos, especialmente os essenciais (Saúde, Educação, entre outros) – 
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excepcionalmente, contratar pessoas e empresas para continuar a prestar tais 

serviços; 

Considerando que o STF decidiu nos processos referidos alhures 

que nos serviços essenciais (Saúde, Educação, entre outros) o percentual de pessoal 

que deve trabalhar, em caso de greve, é de no mínimo de 70%; 

 

Considerando que a greve deflagrada e em curso no Município 

sequer está cumprindo o percentual de 30% dos servidores da Secretaria Municipal de 

Educação em seus postos de trabalho; 

 

Considerando que o STF não vedou o desconto em folha dos 

dias não trabalhados pelos grevistas; 

 

Considerando o trecho da decisão do Desembargador Relator do 

MS 54430/2014, totalmente aplicável ao presente caso, que assim asseverou: “Tendo 

em vista que os fatos deflagradores da greve não guardam relação para com atraso no 

pagamento de salário ou outras situações excepcionais, mas sim o não 

encaminhamento de Projeto de Lei com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 

Servidores Municipais ao Legislativo, e a não apresentação de “plano de melhora nas 

condições de trabalho dos servidores e sua infraestrutura”, a medida liminar merece 

ser indeferida”. 

 

Considerando que novas contratações, mesmo em caráter 

excepcional, têm de obedecer ao limite estabelecido na LRF, o que exige que para se 

pagar um dia de trabalho à determinada pessoa aquela que não trabalha não pode 

continuar recebendo; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica a Secretária Municipal de Educação obrigada a 

apresentar ao Departamento de Recursos Humanos, todas as sextas-feiras, 

documentos comprobatórios da frequência ou ausência dos servidores lotacionados 

em sua Secretaria. 
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Art. 3° - O Departamento de Recursos Humanos deverá fazer o 

lançamento/confecção dos holerites descontando do salário do servidor os dias não 

trabalhados em decorrência de adesão a greve. 

 

Art. 4° - Autoriza a contratação excepcional e temporária de 

pessoas nos setores essenciais ao funcionamento da Administração Pública, 

especialmente nos serviços da Educação, para dar continuidade aos serviços públicos 

e não causar maiores prejuízos a População, que paga os seus impostos e mantém a 

Administração em funcionamento. 

 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

 

 

 

 

                                        Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se. 

 

 

 

   GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT. 

AOS CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015. 

 

 

 

 

 

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI                                                                   

                               Prefeita 

 

 

 

 

 

 

Registrada nesta Secretaria e 

Publicada por afixação no lugar  

Público de costume na data supra. 

 

 

 

 

 

 

   MARIA ELISABETE PICOLO 

Sec. Geral de Coord. Administrativa.  


