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D E C R E T O 

 Nº 8022/2020 

                                                   

“Dispõe sobre a prorrogação de posse e 

exercício dos candidatos aprovados, 

convocados e nomeados para ocupar cargo 

público de provimento efetivo e dá outras 

providências”. 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe 

confere o artigo 69, incisos III e VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 

CONSIDERANDO que as projeções econômicas e financeiras apontam para uma severa 

crise mundial e local, diante dos efeitos causados pelo novo Coronavírus – Pandemia Covid-19; 

CONSIDERANDO os previsíveis cenários fiscais adversos no âmbito da Administração 

Pública Federal, Estadual e Municipal, impactando diretamente o orçamento da Prefeitura Municipal de 

São Sebastião; 

CONSIDERANDO a necessidade da implementação de medidas no sentido de buscar o 

equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, o que resulta na premente necessidade de 

contingenciamento de gastos por parte deste Poder Executivo; 

CONSIDERANDO a Recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para 

redefinir a programação e rotina de gastos, especialmente os elegíveis, de molde a reservar e priorizar 

os recursos orçamentários para os setores de saúde e assistência social; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal do 

Município, que se dá, dentre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa públicas; 

CONSIDERANDO que o Governo Federal aprovou a Lei Complementar n. 173/2020, 

promovendo alteração do artigo 7º da Lei Complementar 101/2000, 

CONSIDERANDO que o artigo 8º da Lei Complementar Federal n. 173/2020 proíbe, até 

31 de dezembro de 2021, admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de 
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cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as 

reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias,  

                                             DECRETA: 

Art. 1º - A posse e o exercício dos candidatos aprovados no concurso público, 

convocados e nomeados e considerados aptos para o cargo, ocorrerão a partir de 02/01/2021. 

Art. 2º - As Portarias de nomeação, e exames admissionais até então realizados 

permanecem válidos até a data da posse e do exercício do candidato considerado apto para ocupar o 

cargo público. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se 

disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 30 de novembro de 2020. 

 

 

 

                                FELIPE AUGUSTO 
                                        Prefeito 

 

 

 

 

 


