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Decreto n 1 .042, de 12 de Julho 2019

"DISPÕE SOBRE A CONTENÇÃO DE
DESPESAS NO AMBITO DO PODER
EXECUTIVO MtJNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS //

o PREFEITO DE ITAJIA, no uso de suas atribuições legais,

especi-a]-mente a ]egis].ação municipal vigente, a Lei
Complementar n' 101/2000, e

CONSIDERANDO o cenário de crjseg:ecóhõhica que ati-ngé todos
os Municípios do posso País::l,t:limpondo pedídqs de contenção
de gastos e aumentos de despesas públicas;

CONSIDERANDO êl o f çlévado valor de@ despçsaslj@ :dQ gjcaráter
contihyado com aêlimplantaçãoj$e ampliaçãolgda ;pt'ést4ção de
serviços essenciais à população e manutenção da máquina
administrativa, consumindo a :quase çotqlidade dos recursos
financeiros do Município e tape(ilndç) que haja
disponibilidade para a implantação" ptioritátia de
equipamentos públicos e obras de i.nfraestrutura em todas as
regiões da cidade;

CONSIDERANDO a necessidade de equilibrar a$ finanças
municipais/ ou seja, não realizar despesas em valores
superiores ao ingresso de receitas;

CONSIDERANDO a obrigação de cumprir o que determina a Lei
de Responsabilidade Fiscal, notadamente no que concerne aos
].imitei de gastos com pessoal, com investimentos em
educação e saúde, nos ]-imitei constitucionais impostos
com a dívida pública municipal

Declaro que o Referido Decreto l
foi Publicado na Placa:' da i
Prefeitura Municipalde ltajá.GO
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CONSIDERANDO a irrestrita observância aos Princípios
Constitucionais da Administração Pública;

CONSIDERANDO a queda de receitas transferidas da União e
dos Estados para o Município ' dependente de repasses
estaduais e federais, sem que com isso suspenda as ações
administrativas em prol da coletividade -, obrigando toda a
Sociedade, e por consequência o Poder Público, a envidar
mais esforços para aperfeiçoar suas ferramentas de controle
e otimização de gastos;

CONSIDERANDO que os valores repassados ao Município pelos
Governos Estadual e Federal para a manutenção de programas,

planos e projetos por eles criados não são suficientes i)ara
a cobertura das despesas efetivamente realizadas :de tais
programas, o que" obriga o Mini-copio .dispor de grandes
valores, com recursos próprios/ para complementar o :custo
total de diversos programas ;

CONSIDERANDO que a brutal redução dos repasses de recursos,

especialmente do ICMS e do Fundo de P:arte.cip:;ção dos
Municípios (FPM}, compromete a receita do Muni.cípi-o
obrigando-o a tomar medidas compensatórias para contenção
de despesas e manutenção do equilíbrio econõmico-
financeiro ;

CONSIDERANDO a obrigação continua de plane:jar, acompanhar e
avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão
orçamentária, financeira e administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de dotação orçamentária e

capacidade financeira para atendimento das despesas de
caráter conta.nuo, tais como folha de pagamento e encargos
dela decorrentes, inclusive 13o salário e férias, água,
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luz, telefone, precatóri.os, decisões judiciais, convênios e
contratos firmados levando em conta o regime de competência

da despesa;

CONSIDERANDO a necessidade de redução de despesas e

adequação da folha de pagamento, de limitação de empenhos e
movimentação financeira com o objetivo de manter, na
execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas
para o exercício financeiro vigente;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrlzes para

os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal adorarem
medidas efetivas de controle, contenção e redução das

despesas e ampliação da: rocei:ta;

CONSIDERANDO que a adoção de medidas de contenção deverá

ser de "caráter obrigatório, atingindo todas as Secretarias,
entidades, Superintendências, Departamentos e dependências
municipaisr de forma a compatibilizar o equilíbrio
económico entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO ser i-mperioso preservar os empregos e manter a

regularidade dos pagamentos em dia aos servid:odes públicos
municipais, tido como prioridade absoluta para a gestão
municipal, bem como assegurar o pagamento a fora\ecedores,
no menor prazo firiancelramente possível;

CONSIDERANDO a importância de envolver todo o funcionalismo
municipal nesse ob:jetivo comum, conscientizando e
orientando para tornar a economia e a racionalização dos
recursos um hábito, que deve ser praticado e observado
todos os dias;

CONSIDERANDO que as medidas adoradas se constituirão de
to básico de orevenção do equílibrio fisco ll n strumen
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para opreconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal
estabe].ecimento de um padrão de gestão responsável

DECRETA

Art. lo Ficam estabelecidas medidas temporárias de

contenção de gastos no ârr\bato do Poder Executivo,
abrangendo a administração direta, autárquica e
fundacional, os fundos esl)eciais e as empresas estatais

dependentes .

A.rt. 2' Fica suspense/ temporariamente. a prátical@ dos
seguintes alas :

a) Nomeação para cargos em comissão, ém seus Vários ijiveis
e r%ferências.#*ressalvados os casos cie preenchimento de
vaga (ãluejgvepha a ocorrer em dééorrêúcia deãjsubstituiçãç
de%servidorgjexóneiado, observado o disposta :ngU inciso
IV do art. 22 da Lei Complementar Federal Do; 101, de 04
de maio de 2000;

b) O auxilio fi.nanceiro, con.preendendo doações e

patrocínios para Instituições Públicas ou Privadas,
exceto aquelas decorrentes de instrumentos legais já
existentes e os relativos à continuidade destes

c) A contratação de novos serviços de consultora.a de
qualquer natureza;

d) A utilização de veículos após o expediente. nos finais
de semana, feriados e dias considerados ponto
facultativo, excetuadas as ambulâncias, os veículos
destinados aos serviços de saúde e à conservação de

vias públicas, fiscali.zação, utilizados em regimes de
plantio, os de uso em caráter emergencial, os de
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compromissos oficiais e os de comprovado interesse da
Admini st ração ;

Recepção de pessoal de outros Poderes ou entes da
E'ederação, com ónus para o Poder Executivo Municlpalr
ressa].veda hipótese de renovação, bem como os

previamente autorizados pelo Chefe do Poder Executa.vo
para ocull)ar cargos de direção e assessoramento
superior;
As despesas com diárias e passagens provenientes de
viagens administrativas, sa].vo nos casos de extrema
necessidade do serviço público e para .:c:aptação de
recua s o s ;

As substituições de servidores nos cargos ou funções de
confiança nos casos de afastamento dos titulares, salvo
quando ;mpresc : :: : "* * :: . :: '.ndível para a continuidade do serviço;
Co;iígessão (ie$'' 11c:épça: ptêmio e@licença para tratar de
i:interesse partic:ular, quando hQyve:6illaEgjnecessidacie d:e.

suas:tituj.çãó doÜlréquerente;
Concessão de promoção ou progressão
horizonta]. ou vertical;
A emissão de novas ordens de Início de serviço para
obras, salvo se tratar de obra essencial- e as que
decorrerem de recursos vinculados efetivamente
disponíveis
A prática de outros fitos que importem em elevação de
despesas com pessoal;
As concessões de vantagem, aumento, rea:fuste ou
adequação de remuneração a qualquer título, salvo os
derivados de sentença judicial ou de determinação legal
ou contratual, ressalvado a revisão prevista no incisa
X do art . 37 da Corlstituição;

PRFFFITt)RA MUNtC

e)

f)

h)

i)

j)

funcional,

k)

1)
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Participação em cursos/ congressos, seminários e
similares, eReCto os que ocorrem por força de convênio
ou acordo entre os entes federativos;
E)atrocínlo de shows, espetáculos e outros eventos;

m)

n)

Art.3' Ficam estabelecidas as segui.ntes metas para
limitação de empenho e movimentação financeira de despesas
com bens e serviços :

1 - redução, no mínimo, ao equivalente a 30% (trinta por
cento) das despesas com material de expediente;

LI reduçãor no ír.mimo, ao..aqui.valent:e a 30% .(trinta., por
cento) para cada um dos.itens a seguir discrimi-nados:
a) Servi-ços de energia elétrica;

b) Servi-ços de telecomuni-cações (telefona.a fixa e móvel);

c) Servi:ços de comunicação em geral (correios, imprensa.
etc . )

ci) Manutenção da frota de veículos leves;

e) Serviços de abastecimento de água em prédios públicos.

Art. 4oA contratação de horas extras ocorrerá somente
quando expressamente autorizada peJ-o Departamento de
Recursos Humanos, fica restrita aos seguintes casos:

1 - às necessidades emergenclais das áreas de educação/
saúde, limpeza pública,

manutenção de serviços do cemitério municipal/
assistência social

e
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]ll - aos serviços de acompanhamento junto aos expedientes
de portaria e de segurança patrimonial

Art. 5' Competirá
seguintes

Unidades Gestoras praticar os
alas :

1 - Suspender :

a) a nomeação de novos servi-dores efetivos;

b) a utilização de veículos;

c) a cessão de servidores;

d) a substituição de servidores em cargos e funções de
confiança;

e) a. contratação'de horas extras e estagiários;

f) os servi:ços de publicidade em geral{ excetua:dos os casos
de comprovado interesse público;

g) os auxíli.os fi.dancei-ros;

h) a contratação de novos serviços de consultoria de
qualquer natureza;

i) as despesas com diárias e passagens.

[[ - Contro].ar e monitoras

a) a redução de despesas e lin.itação de errpenho;

b) o inicio de obras;

c) a redução dos serviços de telecomunicações (telefonia
fixa e móvel) ;

Parágrafo único. Os a:justos orçamentários de conformldad
com as metas de redução de despesas de que tratam os

e
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monltoramento será feito em con:junto com a Secretaria
Municipal de Administração, Superintendência de Controle
Interno e o Gabinete do Prefei.to
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Az't.6 Compete à Secretaria Municipal de Fínança$r à
Secretaria Municipal de Administração, à Superintendência
de Controle Interno e ao Gabinete do Prefeito:

1 - analisar e deliberar acerca do aumento ou da criação de
despesa a ser precedida de licitação ou decorrente de lei
ou ato administrativo normativo, a qual é o objeto de
estimativa de impacto orçamentário-financeiro, quanto à
viabíli.dade orçamentária e financeira da despesa;

11 - avaliar e deliberar acerca das despesas decorrentes de
aquisições de bens e serviços constantes de Ata de Registro
de Preços cujo valor seja i.qual ou superior a R$ 20.000,00
(vinte mi.l reais l ;

111 - avaliar e deliberar acerca de solici.rações de
suplementações orçamentárias que impliquem em redução de
despesa obrigatóri.a e/ou de caráter continuado para suprir
outras despesas/ cujo montante a exceder não esteja
previsto no orçamento;

IV - acompanhar os relatórios de monltoramento, para fins
de avaliação quanto ao atendimento ao disposto nos artigos
2', 3', 4' e 5' deste Decreto.

Art. 7 0s ordenadores de despesa das Uni.dades Gestoras do
Município são responsáveis pela execução orçamentári.a e
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Parágrafo único. Os ordenadores de despesas poderão ser
responsabilizados pelo não cumpri.mento das obra-cações
previstas neste Decreto

Art. 8 0 Secretário Municipal de Finanças aprece-ará e
autorizará, quando for o caso, as exceções às normas
constantes deste Decreto, inclusive quando às suspensões
previstas no art. 2o, à vista de solicitações dos
dirigentes dos órgãos e das éhtldadeé, devidamente
fundamentadas à luz do intéressegjgpúblico, cabendo-lhe
ainda :

1- Propor anulaçãoi'lde despesas já autorizam.as e ainda não
reaiizaóas,êjóom o ob:jetivo de evitar t:ealização de
gastos que éxttabolem os limites da receita efetivada e
a reali zar ;

11- Sugerir a paralisação de atlvidades que configuram
paralelismo de ações entre órgãos, bem como duplicidade
de despesas ao Erári.o;

111- Revísar o valor mensal máximo de custeio de cada

órgão;
IV- Definir metas de redução dos gastos com telefone,

água, energia, internet, combustíveis, alimentação,
diárias, veículos, serviços prestados por pessoas
físicas, contratação de serviços e demais despesas com a
aquisição de materiais de consumo e outros serviços e
encargos para cada órgão;

F,
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V- Monitoras todos os gastos com custeio administrativo
efetuados em cada unidade orçamentária, devendo

verificar o cumprimento daqueles essenciais para o
funcionamento de cada unidade, assim classificados as
tarifas telefónicas e de transmissão de dados, taxas de

água e energia, correios, limpeza, aluguel, vigilância,
combustíveis e outros considerados pri-oritários;

Vl- Propor a suspensão ou a rescisão de contratos e
convênios em que o objeto dos a:fustes não seja
considerado imprescindível à Administração Pública

Municir)al, com vistas ao equll,Íbr+o dasfaàflnapças
púb]. ica s ;

Vll- O acompanhamento e ajgjgíiscalização do efetivo
cumprimento das normas orâ editadas;

Vlll- Apresentar ao Chefe do Poder Executivo outras

ações, além das@pr:eüistaé :neste Decreto, que visem a
redução de@despesas%

URA MUWfCiPaPRE

Construindo
JWM.

Parágrafo único. O Secretário MtJnléipal de Fir\onças somente
poderá deliberar favorável-mente à real:izaçãg de despesasr
mediante comprovação da existência da respectiva
disponibilidade orçamentária e financeira

A=t. 9As despesas realizadas em desacordo com este Decreto
serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas
ao património público, nos termos do art. 15 da Lei
Complementar Federal Qo IO1/2000, acarretando,
consequenterr.ente. a responsabi-lização do Titular do Órgão
respectivo .
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Art. 10 0 Secretário Municipal de Finanças bem como o
Secretário da Administração Municipal proporá ao Chefe do
Poder Executivo, a edição de normas complementares ao
cumprimento do estabelecido neste Decreto, caso necessário.

I' "~'=L

AnM .7nln

Art. ll Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação produzindo efeitos por 90 (noventa) dias,
podendo $er prorrogado por igual período.

GABINETE DO PREFEITO DE ITAJA, aos 12 dias do mês de julho
de 2019 .

SENIS: CEGAR DE OLIVEIRA
pnEPEITOgOn ITAaA


