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DECRETO MUNICIPAL Nº. 12/2013                                           SERRARIA, 22 DE AGOSTO DE 2013. 

 

ADOTA NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MEDIDAS PARA 
CONTENÇÃO DE DESPESAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela Lei 
Orgânica do Município, e; 
 
CONSIDERANDO que no primeiro semestre a receita arrecadada foi inferior às despesas realizadas e 
que a redução na arrecadação da receita através de recursos vinculados, poderá acarretar déficit 
financeiro iminente;  
 
CONSIDERANDO que o Município foi alertado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em face do 
percentual da receita corrente liquida para despesa de pessoal estar superior ao exigido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 
CONSIDERANDO o compromisso de manter em dia o pagamento dos fornecedores e dos servidores 
municipais; 
 
CONSIDERANDO que, em recentes auditorias realizadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado e 
pela Controladoria Geral da União foram detectadas irregularidades quanto à concessão de vantagens 
salariais aos servidores, tais como anuênios, insalubridade e periculosidade; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas 
públicas e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício financeiro, assegurando a 
continuidade dos atendimentos à comunidade em suas necessidades essenciais, sem perda de 
qualidade; 
 
CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do estado sequestrou mais de R$ 190.000,00 (cento e 
noventa mil reais) dos recursos da Prefeitura referentes a Precatórios relacionados à administrações 
anteriores; 
 
CONSIDERANDO, finalmente, que a LRF determina que o Município, ultrapassando o limite prudencial 
da despesa de pessoal deve adotar medidas que viabilizem a regularidade desses gastos; 
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DECRETA: 
Art. 1º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas e de restrições orçamentárias para 
o efetivo controle da despesa pública, sem prejuízos de outras análogas: 

I. Suspender o pagamento das gratificações de periculosidade e insalubridade, por falta de 
legislação municipal que o autorize; 

II. Vedar a realização e o pagamento de adiantamentos, horas extras e a concessão de diárias e 
de novas gratificações a todo o quadro de servidores municipais, ressalvados os casos prévia 
e expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal; 

III. Suspender a contratação de pessoal de emergência, em substituição a servidores efetivos; 
IV. Promover a aposentadoria compulsória dos servidores que preencham os requisitos legais; 
V. Proibir terminantemente o aluguel de transporte para viagens, a qualquer titulo e vedar o uso 

da frota de veículos municipais nos finais de semana e dias considerados feriados nacionais 
ou municipais, ressalvados os casos emergenciais e aqueles expressamente autorizados 
pelo Prefeito Municipal; 

VI. Recomendar rigor no uso de telefones, energia e água dos prédios municipais; 
VII. Adotar o transporte solidário entre os membros da equipe de secretários e diretores, evitando 

viagens sobrepostas para um mesmo destino; 
VIII. Suspender a concessão de doações e de ajuda financeira para qualquer finalidade; 

IX. As despesas com diárias de servidores somente serão efetivadas mediante autorização da 
Prefeito Municipal, devendo os Diretores dos Departamentos Municipais exercer rígido 
controle das diárias autorizadas; 

X. A cópia de documentos (máquina copiadora ou impressora), deverá ter autorização do diretor 
respectivo de cada área; 

XI. Ficam suspensas as autorizações para os servidores participarem de cursos, seminários, 
feiras e congressos; 

XII. Controlar e racionalizar a aquisição e utilização de materiais de expediente e de informática, 
devendo a contenção de despesas a este título atingir a ordem de pelo menos 30%; 

XIII. Revisão de todos os convênios e contratos celebrados pelo Município com o objetivo de 
adequar os valores à nova realidade financeira do município e rescisão daqueles que não 
consubstanciarem ações essenciais de interesse público. 
 

Art. 2º - Fica expressamente determinado aos Secretários Municipais a estrita observação e 
cumprimento das disposições contidas no presente Decreto, ficando a seu cargo a adoção de medidas 
necessárias à sua implementação. 
 

Parágrafo Único: Ficará sob a responsabilidade pessoal dos Secretários Municipais a prática 
ou autorização de ato ou despesa em desacordo com o art. 1º deste Decreto. 

 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir na data de sua publicação. 
 

___________________ 
SEVERINO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito 


