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DECRETO  Nº  1.032 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

DISPÕE SOBRE 

CONTINGENCIAMENTO DE 

DESPESAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

  JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA, brasileiro, casado, 

portador da Cédula de Identidade R.G. nº 17.187.438 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 077.455.138-04, domiciliado e residente no Município de Miracatu, Estado de São 

Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e; 

 

                    Considerando a crise econômica no País que atingiu todos os órgãos 

públicos das esferas do Governo e que ainda permanece durante o exercício de 2016;  

                      Considerando que devido a essa crise houve a diminuição da arrecadação 

e a drástica redução de repasses do Governo Federal e Estadual, o que aumentou as 

despesas dos cofres municipais, assim demonstrado no quadro abaixo: 

 

Período de 01 a 18/01 

2016 2015 2014 2013 

FPM 466.598,05 640.920,71 708.269,66 646.807,51 

ICMS 344.457,07 333.532,27 4567.452,64 579.695,80 

FUNDEB 356.206,72 335.438,44 529.449,30 507.805,61 

 

Considerando ser a principal receita do Município, os repasses do 

Governo Federal e Estadual que, conforme ficou demonstrado, comparando o exercício 

de 2013 a 2016, utilizando o mesmo período, houve queda considerável; 

 Considerando que os limites impostos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que impõe ao gestor público a responsabilidade perante as finanças públicas,  

objetivando a prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio 

das contas públicas, com o agravante do presente exercício tratar-se de ano eleitoral; 

                      Considerando, a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal 

do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e as 

despesas públicas; 
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                     Considerando, a necessidade do planejamento dos gastos e do controle 

absoluto sobre as finanças públicas, honrando os compromissos assumidos e as 

obrigações legais; 

  Considerando que praticamente todos os Municípios brasileiros passaram 

a considerar o agravamento da crise financeira e vem executando rotinas e estratégias de 

redução dos gastos e a reestruturação administrativa; 

  Considerando os motivos expostos e para evitar um possível déficit a ser 

apurado no final do exercício de 2.016; 

 

  DECRETA: 

 

  Art. 1º - Fica determinado a todos os Departamentos e Setores da 

Administração Municipal, as medidas relacionadas abaixo, visando o 

contingenciamento das despesas para o presente exercício: 

1- Supressão de pelo menos 15% a 25% dos contratos os quais são essenciais à 

população; 

2- Suspensão dos contratos de prestação de serviços considerados NÃO essenciais à 

população; 

3 - Limitação dos gastos com telefonia celular; 

4 - Redução de despesas com combustíveis; 

5- Redução e otimização no consumo de materiais de escritório, bem como o consumo 

de água, energia elétrica e telefonia fixa;  

6- Controle rigoroso do uso de linhas telefônicas, sendo proibido o uso para fins 

particulares e ligação para celulares somente com autorização do superior imediato. 

7- Redução na concessão de diárias; 

8- Liberar a realização de Horas Extras somente aos serviços considerados essenciais a 

população; 

9- Reduzir o número de estagiários; 

10 – Vedar a prorrogação de contratos que indiquem aumento de custo; 
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11 - Limitar gastos com manutenção da frota municipal, liberando apenas para 

manutenção de ambulâncias;  

12- Aquisição/compras com recursos próprios, somente as consideradas essenciais à 

população, ressalvadas as aquisições com recursos vinculados e outras aquisições com 

recursos próprios, autorizados previamente pelo Prefeito; 

13 – Fica vedado a conversão do pagamento de Licença Prêmio em pecúnia; 

14 – Será autorizado a liberação para gozo da licença prêmio, somente aos servidores 

que estiverem com o prazo do próximo período aquisitivo se exaurindo. 

                       Parágrafo único - Visando garantir a adoção das medidas previstas no 

caput, os Diretores de Departamentos Municipais, deverão enviar quinzenalmente a 

Controladoria da Prefeitura, relatórios das medidas efetivamente praticadas, visando à 

racionalização das despesas. 

 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor a partir da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

      Miracatu, 04 de fevereiro de 2016. 

 

 

MARINE MATHIAS DE ALMEIDA NUNES                                                                                                                                                                                                                                                              

Diretora do Departamento de Fazenda e Planejamento 

 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se 

 
 

Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Superv. De Serv. Legislativos 

 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal 
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