
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

        Estado de São Paulo 

  Gabinete 

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro  

 Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000 

 Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br 

 

 

DECRETO Nº 1.076 DE 1º DE JUNHO DE 2016 

 

 

 

“DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES E 

RESTRIÇÕES, APLICÁVEIS NO EXERCÍCIO DE 2016, PARA AS 

DESPESAS QUE ESPECIFICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE MANTER O EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO DAS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS  E  A CRIAÇÃO 

DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE DA EXECUÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, PARA O ÚLTIMO ANO DE 

GOVERNO MUNICIPAL – GESTÃO 2013/2016 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA, Prefeito Municipal de Miracatu, no uso de suas 

atribuições legais, 

  

CONSIDERANDO a queda de receita do Município, decorrente da redução do FPM; 

 

CONSIDERANDO o resultado negativo da crise econômica incidente sobre a receita do Município; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Município às previsões da Lei Complementar nº 

101/00, especialmente quanto ao equilíbrio orçamentário-financeiro; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar atraso na folha de pagamento dos servidores municipais; 

 

CONSIDERNADO a necessidade de manutenção dos serviços básicos prestado pelo ente municipal; 

 

 

 

DECRETA:  

 

 

Art. 1º -  Fica criada a Comissão Especial de Controle da Execução Financeira e Orçamentária, para 

o último ano de Governo Municipal – Gestão 2013/2016, composta pelos servidores Adriano 

Rodrigo Ferreira, Marine Mathias de Almeida Nunes, Sônia Maria da Silva e Emília Suemi Tanaka; 

 

Art. 2º - A Comissão terá a incumbência de analisar e contribuir para o controle das despesas 

especificadas neste decreto, dos órgãos da Administração Pública Municipal, no exercício de 2016, 

que observarão as diretrizes e restrições relacionadas, com o objetivo de manter o equilíbrio 

financeiro das contas públicas municipais; 
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Art. 3º - Ficam suspensas a partir da edição do presente Decreto, todas e quaisquer aquisições e 

contratações de produtos e serviços que não sejam essenciais para a administração pública, exceto as 

que comprometam o funcionamento dos Departamentos da administração municipal e o 

cumprimento dos limites constitucionais: 

 

I – celebração de novos contratos de locação de imóveis, veículos e de prestação de serviços de 

caráter continuado;  

II – celebração de termos de aditamento que impliquem acréscimo de objeto ou valor financeiro 

relativo a contratos de compras e de prestação de serviços, inclusive locação de imóveis e veículos; 

III – aquisição de imóveis e veículos;  

IV – aquisição de equipamentos e materiais permanentes;  

V – participação em cursos, viagens e hospedagens;  

VI – realização de recepções, coquetéis, bufês e congêneres;  

VII – realização de eventos culturais, turísticos e esportivos não incluídos na programação oficial do 

Município;  

VIII – concessão de novas subvenções e auxílios a entidades;  

 

Parágrafo único. Somente o Chefe do Poder Executivo poderá autorizar a realização de novas 

contratações e despesas com recursos próprios, fonte 01, elencadas neste artigo, mediante solicitação 

formal, devidamente justificada quanto à relevância da despesa pelo Departamento interessado. 

 

Art. 4º Deverão ser objeto de revisão, no exercício de 2016, os contratos em execução, com os 

objetos a seguir relacionados:  

 

I – informática, tecnologia da informação e telefonia;  

II – vigilância e segurança patrimonial eletrônica;  

III – limpeza, exceto em ambiente hospitalar;  

IV – manutenção de prédios e equipamentos;  

V – serviços gráficos e de impressão, bem como reprografia corporativa;  

VI – estudos técnicos, planejamento e projetos, excetuados projetos básicos e executivos;  

VII – auditoria, consultoria e assessoria financeira, tributária e jurídica;  

VIII – locação de veículos e imóveis;  

IX – serviços artísticos comuns;  

X – fornecimento de combustíveis;  

XI – prestação de serviços de comunicação;  

XII – prestação de serviços de publicidade e propaganda;  

XIII – prestação de serviço de manutenção, preservação e conservação de logradouros públicos;  

XIV – locação de bens móveis, inclusive rádios comunicadores.  

 

Art. 5º A revisão de que trata o artigo 3º deste decreto deverá promover a redução em ao menos 10% 

(dez por cento) o valor do contrato, mediante renegociação bilateral ou supressão unilateral do 

objeto, observados o disposto no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

restrições previstas na Lei Orçamentária do ano de 2016.  

 

Parágrafo único - Para o fim de que trata o “caput”, deste artigo, o Departamento Municipal de 

Compras, encaminhará à Comissão Especial de Controle da Execução Financeira e Orçamentária,  
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relação de contratos que se enquadrem no artigo 3º, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação 

deste decreto;  

 

Art. 6º Diárias e adiantamentos serão fornecidos apenas em caráter especial e autorizadas 

expressamente pelo Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo único – As despesas de viagem efetuadas em desacordo com o disposto neste artigo, serão 

de exclusiva responsabilidade do servidor que autorizou. 

 

Art. 7º -  A Comissão Especial de Controle da Execução Financeira e Orçamentária, deverá analisar 

e proceder os atos necessários para a concretização da redução do valor dos contratos, bem como,  

elaborar o relatório final, contendo descrição individualizada por contrato, das reduções alcançadas, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de publicação deste decreto. 

 

§ 1º - Nos casos em que a revisão contratual não atingir a redução a que alude o “caput”, os 

Departamentos Municipais de Compras e de Fazenda, deverão informar a Comissão Especial de 

Controle da Execução Financeira e Orçamentária, no prazo de até 15 (quinze) dias, para as 

providências alternativas que adotará para alcançar a redução de despesas equivalente.  

 

§ 2º - São vedados quaisquer procedimentos pelos Departamentos, que viabilizem a execução de 

despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. 

 

Art. 8º - A Comissão Especial de Controle da Execução Financeira e Orçamentária, deverá ainda, 

acompanhar diariamente os Boletins de Caixa e os Balancetes de receitas e despesas, bem como, 

elaborar relatórios e encaminhá-los ao Prefeito Municipal;  

 

Art. 9º Para o alcance dos objetivos proposto neste Decreto os Diretores de Departamentos 

Municipais, devem: 

 

a) Zelar pelo cumprimento destas medidas; 

b) Executar as ações programadas em sua área de atuação; 

c) Manter rígido controle no fornecimento de combustível, utilização dos veículos oficiais, 

material de consumo, limpeza e etc...; 

d) Acompanhar e controlar a distribuição de recursos humanos, remanejando-os, quando 

necessário de um setor para outro; 

 

Parágrafo único – Os Departamentos municipais deverão priorizar os gastos com recursos de 

Convênios e ou programas de repasses Federais e Estaduais, para que não cessem os repasses 

mensais ou a diminuição dos mesmos. 

 

 

Art. 10 O Gabinete do Prefeito Municipal, por intermédio do Controle Interno do Município, dentro 

de suas atribuições, deverá zelar pelo cumprimento das disposições deste decreto.  
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Art. 11 As medidas administrativas preceituadas no presente Decreto, terão vigência até 31/12/2016, 

podendo ser prorrogado caso seja necessário, para atender aos limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 12  Este decreto entra em vigor na data da publicação. 

Miracatu, 1º de junho de 2016. 

 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se  

 

Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Supervisora de Serv. Legislativos. 

 

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