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Município de Águas da Prata
(Estância Hidromineral)

CNPJ 44.831.733/0001-43

DECRETO NO2.656A DE 02 DEOUTUBRODE 2017

"Determina a Contenção e Redução de Despesas, a Limitação de
Empenhos no Âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras

providências".

CARLOS ,HENRIQUE FORTES DEZENA,
Prefeito do Município de Aguas da Prata -(Estância Hidromineral), no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipai,

CONSIDERANDO as disposições constantes na Lei Complementar
Federal nO101/2000 e a Lei Municipal - Lei de Diretrizes Orçamentárias;

CONSIDERANDO que a receita prevista para o exercício de 2017,
não vem se cumprindo, sendo certo que até o mês de setembro/2017,
contabilizamos um déficit de arrecadação na ordem de 14,5%;

CONSIDERANDO a crise fiscal e financeira instalada no País,
caracterizada por recessão econômica, inflação e juros altos, r'etração do
produto interno bruto e queda de receitas transferidas da União e Estado para
os municípios, agregada à necessidade de cumprir os desembolsos com as
despesas decorrentes de vinculações constitucionais e legais de receitas nos
limites estabelecidos;

CONSIDERANDO que há necessidade de redução de despesas,
limitações de empenho e movimentação financeira com o objetivo de manter,
na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício
financeiro vigente, visto que o município só pOderá realizar despesas e efetuar
pagamentos nos limites de sua disponibilidade orçamentária e financeira;

CONSIDERANDO finalmente, a transparência, o controle, o
equilibrio fiscal como requisitos próprios de governabilidade democrática e
ainda a necessidade de aprimoramento das medidas desenvolvidas, que deve
pautar as ações dos governantes públicos,

D E C R E T A:

Art. 10 - Fica estabelecidas as seguintes medidas de contenção de
gastos, a serem adotadas peios órgãos e Secretarias do Poder Executivo
Municipal, independentemente da origem dos recursos financeiros a serem
aplicados;
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Art. 2° - Em razão da atual indisponibilidade financeira, fica
limitada a emissão de empenhos e a movimentação financeira, quais sejam:

I - Redução da concessão de diárias e adiantamentos, estabelecendo como
regra o ressarcimento de despesas no período de limitação de empenho;

11 - Suspensão da contratação de consultorias para realização de serviços de
qualquer natureza, excetuando-se as citações com recursos de financiamentos
e empréstimos e com recursos a fundo perdido com aplicação vinculada;

111 - Suspenção da participação de servidores em cursos, congressos,
seminários e outros eventos congêneres dentro e fora do estado, inclusive no
exterior;

IV - Suspender a celebração de aditivos em contratos administrativos que
representem aumento de quantitativo anteriormente contratado e que
impliquem em acréscimo no valor do contrato, exceto os que visam à
manutenção do equilibrio econômico e financeiro do contrato administrativo,
conforme garantido no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e no art.
65, inciso 11, alínea "du

, da Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993,
desde que atendidos os demais requisitos legais exigidos para a revisão
contratua I;

V - Suspender a celebração de novos contratos de locação e imóveis
destinados à instalação e ao funcionamento de órgãos ou entidades do Poder
Executivo Municipal, que impliquem em acréscimo de despesas;

VI - Suspensão da execução de horas extras, exceto as de serviços essenciais,
e as absolutamente necessárias e autorizadas pelo Prefeito Municipal, ou por
quem ele delegar, com base em análise de justificativa apresentada pelo
solicitante;

VII - Suspensão de novos convenlOS, exceto convenlos na área da saúde e
educação, desde que autorizados pelo Prefeito Municipal e devidamente
justificadas;

VIII - Redução de despesas com manutenção de automóveis, ônibus,
caminhões, máquinas e equipamentos, sendo que as ordens de compra,
deverão ser autorizadas expressamente peio Prefeito Municipai ou a quem ele
delegar competência expressa;

IX - Suspensão de aquisição de móveis, equipamentos e outros materiais
permanentes, exceto casos de extrema necessidade, devidamente justificadas,
e autorizadas pelo Prefeito Municipal;
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X - Redução de auxílios em geral, exceto na área da saúde em casos de estado
de vulnerabilidade social, comprovada;

XI - Redução de ligações telefônicas, redução de consumo de água e energia
elétrica e despesas de correios;

XII - Suspensão de despesas com eventos e festividades culturais, esportivas
e recreativas, que envolvam serviços de buffet, locação de espaços,
iluminação, sonorização, equipamentos de palco e palanques e demais
despesas afins, excetuando-se aqueles de representação institucional ou oficial
do Poder Executivo Municipal, de responsabilidade ou autorizadas pelo Chefe
do Poder Executivo;

XIII - Redução nas despesas com materiais de expediente;

XIV - Suspensão da execução de serviços particulares pelas Secretarias de
Obras, Agricultura e Melo Ambiente, exceto as previstas em Lei específica,
autorizadas expressamente pelo Prefeito Municipal;

XV - Redução das viagens com veículos de propriedade do município;

XVIII - Ficam suspensas de forma temporária

XVII - Cancelar Imediatamente, atividades que não sejam de caráter
emergencial e de necessidade pública;
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XVI - Fica vedado o uso da frota de veiculos e máquinas do município nos
finais de semana e dias considerados feriados, bem como, sua utilização após o
horário normal de expediente, ressalvando os veiculos da Secretaria de Saúde
e os casos emergências, devidamente autorizados pelo Prefeito Municipal;

e)- concessão
sua duração;

a)- novos investimentos no Município, com exceção dos necessários para
cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição Federal
nas áreas de Educação e Saúde e de obras previamente contratadas:

b)- novos afastamentos ou cedência de servidores, com ônus para o Município,
para Órgãos Federais, Estaduais ou Municipais;

c)- concessão de novas gratificações;

d)- concessão de licenças para tratar de interesses particulares, quando
implicarem em nomeações para substituição;
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Art. 3° - O disposto no artigo anterior não se aplica aos valores
vinculados, desde que haja disponibilidade financeira para sua cobertura.

Art, 4° - A transgressão de qualquer das limitações previstas no
artigo 3°, serão de reponsabilidade dos Secretários Municipais, no âmbito de
suas pastas, ficando os mesmos responsáveis pelo pagamento de despesas não
autorizadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 5° - Para efeito de limitações de empenhos, serão reduzidas as
despesas e movimentação financeira em um ou mais dos itens relacionados no
artigo segundo, dependendo das necessidades do momento e da situação
orçamentária de cada Secretaria Municipal, a fim de manter o equilíbrio entre
as receitas e as despesas do Município.

Art, 6° - Fica determinado a todos os Secretários Municipais, que
procedam à imediata avaliação de todos os contratos, subvenções, convênios e
congêneres, firmados no âmbito de suas respectivas secretarias, para fins de
redução dos valores ou até mesmo rescisão dos mesmos, com a finalidade de
reduzir ao máximo as despesas do Município, mantendo-se apenas os gastos
mínimos necessários ao regular funcionamento da repartição públíca, com a
finalidade de viabilizar a continuidade da prestação dos serviços públicos mais
importantes e dos essenciais, bem como para possibilitar o atendimento às
despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais.

Art. 7° - Fica determinado à todos os Secretários Municipais que,
em consonância com o art. anterior, procedam a renegociação como os
fornecedores, visando reduzir as despesas em execução, cancelando,
consequentemente, de forma parciai ou total, as nota de empenho já
realizadas, quando for o caso.

Art, 8° - O Poder Executivo Municipal, promoverá por meio de suas
Secretarias, a análise detalhada do quadro geral de comissionados e funções
gratificadas, com a finalidade de diminuição dos mesmos, para auxiliar na
redução das despesas do município.

Município
dois mil e dezessete.
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