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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE poA
ESTADO DE sAo PAULO

DECRETO N' 7.07212017
DE 27 DE JUNHO DE 2017

"DISPOE SOBRE A CONTEN<;AO DE DESPESAS EM VIRTUDE DA QUEDA DE
ARRECADA<;AO PARA MANTER AS CONDI<;OES DE EQ UILIBRI O ENTRE
RECEITA E DESPESA NO AMBITO DAS FINAN<;AS MUNICIPAlS ."

o Prefeito Municipal da Estancia Hidromineral de Poa, no usa das
atribuicoes que the sao conferidas pelo artigo 44, incisos IV e VI, da Lei Orgiinica do
Municipio de Poa, de 26/03/1990; e

CONSIDERANDO que os reflexos da crise tinanceira ainda nao foram absorvidos pelo setor
produtivo, como tambem 0 nivel da atividade economica continua
estagnada;

CONSIDERANDO os reflexos da atual crise economica nacional que acomete este
momenta;

CONSIDERANDO 0 contingenciamento no orcamento da Uniao efetuado pelo Governo
Federal, tendo em vista a necessidade de reducao de despesa para 0

equilibrio das contas publicas;

CONSIDERANDO que a arrecadacao de impostos continua estagnada quando comparada
com 0 mesmo periodo do ana anterior;

CONSIDERANDO 0 resultado negativo da crise econornica incidente sobre a receita do
Municipio;

CONSIDERANDO a queda de receita do Municipio, decorrente da reducao dos repasses do
Fundo de Participacao dos Municipios, ICMS e outros repasses, e em
especial 0 disposto na Lei Complementar Federal n" 157, publicada no
Diario Oticial da Uniao no dia 01 de junho de 2017;

CONSIDERANDO por tim, a necessidade de se aplicar com rigor medidas que venham a
favorecer 0 controle de aplicacao dos recursos tinanceiros do
Municipio, adequando-se aos preceitos da Lei Complementar n"
101/2000.

D E C R E T A:

CAPiTULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS E RED UCOES GLOBAIS

Art. 1°. A movimentacao e 0 emprenho de dotacoes orcamentarias do
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Poder Executivo Muni cipal, constantes da Lei Orcamentaria Anual, ficam limitados aos
percentuais respectivos de 70% (setenta por cento) sobre os valores atualizados constantes no. .

orcam ento vigente, nos termos da Lei de Diretrizes Orcamentarias,

Paragrafo Unico, Excluem-se do disposto no "caput " deste artigo as
dotacoes:

1- Relativas aos grupos de despesa:

a) Pessoal e Encargos Sociais;
b) Juros e Encargos da Divida; e
c) Amortizacao da Divida.

11- Destinadas as despesas constantes da programacao orcamentaria de carater continuado
e obrigatorio, relativas it execucao de services permanentes da Administracao.

Art. 2'. Ficam vedados os empenhos e pagamentos que ultrapassarem 0

limite estabelecido no presente Decreto.

Art. 3' . Os Creditos Suplementares e Especiais que vierem a serem
abertos neste exercicio terao sua execucao condicionada aos limites fixados it conta das fontes
de recursos correspondentes.

Art. 4'. 0 limite imposto pelo art . 1°deste Decreto, somente podera ser
ultrapassado por expressa determinacao do Chefe do Poder Executivo.

CAPITULO II
DASREDUCOESGERMS

Art. 5°. Todos os Secretaries Municipais, que promovam despesas para
a Administracao Municipal, devem rever suas metas de aplicacao de forma que se obtenba
uma reducao de no minimo 20% (vinte por cento) do nivel de aplicacao atua \.

Art. 6'. Todas as despesas de custe io so podem ser promovidas
existindo margem de fluxo de caixa e com autorizacao expressa da Secretaria Municipal da
Fazenda.

Art. 7°. As despesas de carater continuado, ja estabelecidas e inclusas
no fluxo de caixa financeiro, ficarao na dependencia para sua liquidacao de recursos para sua
cobertura.

Art. 8'. As despesas com os services essenciais serao objeto de cortes
ate que nova avaliacao seja promovida com relacao it arrecadacao do periodo.
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Art. 9'. as Secretaries Munic ipais nao poderao promover despesas sem
uma ampla discussao com a Secretaria Municipal da Fazenda, visando a real necessidade do
gasto e a estrutura do fluxo financeiro na absorcao do compromisso financeiro.

CAPITULO III
DASREDUCOESESPEC~CAS

Art. 10. Ficam ainda estabelecidas as seguintes medidas administrat ivas
e de restricoes orcamentarias para 0 efetivo controle da despesa publica:

1- Revisao do quadro de cargos em comissao e funcoes gratificadas e servidores
contratados sem concurso , com imediata reducao de despesa de pessoal no percentual
minima de 25% (vinte e cinco por cento);

11- Ficam suspensos em carater ternporario:

a) concessao de funcoes gratificadas e outras gratificacoes legais;
b) concessao de licenca para tratar de interesses particulares e licenca premio, quando

estas implicarem em nomeacoes ou contratacoes emergenciais para substituicao do
servidor afastado;

c) nomeacao de servidores efetivos e em comissao, contratacoes ou renovacoes de
contratos temporaries, convocacoes para regime especial, ressa lvadas as situacoes
de realocacao de pessoal e de necessidade excepcional previa e devidamente
justificadas;

d) cessao de servidores, com onus para 0 Municipio, para orgaos federai s, estaduais
ou municipais;

e) concessao de hora extra e de diarias , salvo expressamente autorizadas pelo Prefeito
Municipal;

f) participacao dos servidores publicos municipais em treinamentos, seminari es e
cursos de qualificacao, bern como encontros regionais, estaduais e nacionais de
quaisquer areas, salvo casos excepcionais com autorizacao expressa do Prefeito
Munic ipal;

g) concessao de novos auxilios ajuda de custo e qualquer outro tipo de subvencoes
sociais.

111- Fica proibida a realizacao de service extraordinario no service publico municipal,
excetuando-se somente os services eventuais em casos de extrema necessidade,
expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal;

IV- Vedacao de uso da frota de veiculos municipais nos finais de semana e dias
considerados feriados nacionais ou municipais, bern como a sua utilizacao apos as
18:00 horas, ressalvados os casos emergenciais e aqueles expressamente autorizados
pelo Prefeito Municipal;
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v , Racionalizacao do usa da frota de veiculos em todos os setores da Administracao
Municipal, ficando 0 usuario do veiculo obrigado a registrar na cademeta de bordo, 0

motivo do deslocamento do mesmo;

VI- Contencao do consumo de Energia Eletrica em todas as unidades administrativas,
utilizando somente a energia estritamente necessaria para a realizacao das atividades
de rotina, ficando estabelecido como meta uma reducao de 30% (trinta por cento) do
nivel medio do ultimo trimestre;

VII- Fica vedada a cessao, locacao ou contratacao de services de transporte para realizacao
de viagens de qualquer natureza, em atividades da Municipalidade ou de instituicoes
nao govemamentais, ressalvados os casos determinados ou autorizados por Lei ou
avencados em Convenio, ressalvados apenas nos casos expressamente autorizados
pelo Chefe do Poder Executivo;

vm- Suspensao, de todo e qualquer evento que importe em realizacao de qualquer tipo de
despesa para 0 erario municipal, executando-se apenas as atividades festivas
estabelecidas por Lei e previstas no calendario oficial do Municipio, sendo este ultimo,
somente se 0 Municipio receber patrocinio, que devera ser realizado com reducao de
custos;

IX- Suspensao de auxflio para realizacao de eventos promovidos por quaisquer
instituicoes, salvo os ja previstos em data anterior ao presente Decreto;

X- Controle e racionalizacao da aquisicao e utilizacao de materiais de expediente e de
informatica, devendo haver supressao de ate 25% (vinte e cinco por cento) sobre os
contratos vigentes;

XI- Reducao dos contratos de prestacao de services, aqueles em que M possibilidade de
supressao do objeto, exceto dos recursos vinculados, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco
por cento) e, acordo com os contratados para reducao temporaria dos valores
contratados;

XII- Controle rigoroso do uso de linhas telefonicas, ficando vedada a realizacao de ligacces
particulares, exceto em casos urgentes, autorizados pelos Secretaries Municipais ou
Diretores Departamentais;

XIII- Reducao do fomecimento de generos alimenticios (cafe, cha, acucar, etc.) e material
de limpeza em todas as unidades administrativas;

§ 10
• Na hipotese do inciso III deste artigo, fica facultado ao servidor,

mediante autorizacao do Secretario Municipal ou Diretor de Departamento, a formacao de
bancos de horas.
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§ 2°. Fica detenn inado 0 prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicacao
deste Decreto, para cada Secretario Municipal apresentar plano de reducao de despesa de sua
pasta, especialmente quanto ao inciso I deste artigo.

CAPITuLo IV
DAS DISPOSICOES FINAlS

Art. 11. Fica expressamente detenninado aos Secretlirio Municipais a
estrita observacao e cumprimento das disposicoes contidas no presente Decreto, ficando a seu
cargo a adocao de medidas necessarias asua implementacao.

Art. 12. As Secretarias Municipais de Administracao e da Fazenda
ficarao responsaveis pelo acompanbamento e verificacao quanto Ii observancia e cumprimento
das medidas estabelecidas neste Decreto.

Art. 13. Este Decreto entrara em vigor na data de sua 'publicacao,
revogadas as disposicoes em contrario.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE poA.

( ,\m 27 de junbo de 2017.

qlANCARL.~~O~~~~
FUJ

SOR

Registrado na Diretoria do Departamento Tecnico de Adrninistracao e afixado na Portaria
Municipal, na mesma data: •

VALERI} MARAP IElRA
DlRETORA DO DEPTO. TECNICO DE ADMiNISTRAl;AO

Jala.


