Prefeitura Municipal de Surubim
DECRETO N'O5Z2O1B

Ementa: Estabelece medidas de contingenciamento,
redução e de controle das despesas de custeio e de

I

pessoal no âmbito da Administração Pública do lttlunicipio
de Surubim e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SURUBIM, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei Orgânica do Municipio;
CONSIDERANDO a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos
e conigindo desvios capazes de aÍetar o equilibrio das contas públicas, a fim de alcançar
responsabilidade na gestão Íiscal conforme preleciona a LC n" 101/2000;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para a recondução das
despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n, 101/2000,
DECRETA:

Art. 1" Este Decreto estabelece diretrizes para contenção de despesas de custeio e de
pessoal, que deverão ser observadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Município,
eÍetivadas por meio das fontes próprias e com recursos ordinários não vinculados,

Art. 20 As cotas de programação financeira para os meses de novembro de 2018 a
Janeiro de 20'19 contemplarão somente as despesas obrigatórias e essenciais,

Art. 30 E vedado aos dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Direta

e

lndireta do Poder Executivo apresentar proposta de edição de norma ou adotar providência que

aumente as despesas do Municipio relativamente a gastos com pessoal, incluindo-se a
reestruturação e a revisão de planos de cargos, carreiras e subsídios, enquanto não forem
reduzid
hferior ao prudencial, assim definido
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q

s as despesas públicas decorrentes das seguintes atividades

l-

celebraçâo de novos contratos de locaçáo de imóveis e de locação de veiculos e
terceirização de serviços de transporte, destinados à instalação e ao funcionamento de órgãos e
entidades do Poder Executivo Municipal, bem como para a locomoção de servidores públicos no
desempenho de suas funçôes e de ativldades públicas que implique em acréscimo de despesa;
ll - aditamento de objeto dos contratos de prestação de serviços e de aquisição de bens
que implique no acréscimo de despesa;

lll -

aditamento de objeto dos conkatos de locaçáo de imóveis

e de

veículos que

implique no acréscimo de despesa;

lV - aquisiçâo de imóveis e de veiculos, salvo para substituição de veículos locados,
desde que comprovada a vantajosidade;

V-

contratação de consultoria e renovação dos contratos existentes, admitindo-se
prorrogação em casos excepcionais, devidamente justificados e submetidos à apreciação da
Secretaria de Finanças do [/unicípio,

Vl - assinatura de jornais e revistas, excetuando-se as destinadas às assessorias de
comunicação;

Vll - contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de
capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria interna, que demandem o
pagamento de inscriçã0, aquisição de passagem aérea nacional, concessão de diárias e verba
de deslocamento;

Vlll - aquisiçâo de móveis, equipamentos e outros materiais permanentes, ressalvados
aqueles destinados à instalação e à manutenção de serviços essenciais e inadiáveis,
devidamente justifjcados e submetidos à Secretaria de lr/unicipal de Administração;

IX

- aquisição de materiais de consumo, excetuando-se

aqueles destinados ao
desenvolvimento das atividades essenciais das unidades, cabendo à Secretaria Municipal de
Administração o acompanhamento e o controle do consumo de tais materiais.
X - autorizações para concursos e seleçoes públicas, devendo ser reavaliadas todas as
autorizações de concursos que ainda não se encontrem em andamento na data de publicação
deste decreto.
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contidas neste artigo não se aplicam aos serviços públicos
essenciais das áreas de saúde, segurança pública e educação e demais serviços voltados
diretamente para o atendimento à populaçã0, condicionando-se, entretanto, a prática de tais atos
existência de disponibilidade orçamentária
maniÍestação prêvia Secretaria de
Administração.
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Art. 50 Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal de que trata este Decreto
deverã0, de imediato, adotar as seguintes medidas:

-

redução de 10% (dez por cento) do consumo de água, energia elétrica, limpeza e
outros contratos de despesas consideradas como essenciais;

I

ll - redução de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa com viagem, nacional, para
servidores a serviço do Poder Executivo [/unicipal, abrangendo a concessão de diárias e verba
de adiantamento para deslocamento, excetuadas aquelas realizadas pelo Gabinete da Prefeita
para a prática de atos e providências no interesse da deÍesa do Município de Surubim e pelos
órgãos da Segurança Pública quando as atividades a serem desenvolvidas estejam diretamente
ligadas a sua atividade Íinalistica;

lll - redução de no minimo 20% (vinte por cento) das despesas com o uso de telefonia

§ 1o Para o cálculo das reduçôes de despesa e de consumo previstas neste Decreto
deverão ser considerados a despesa e o consumo relativos a todo o exercicio flnanceiro de
2017.
§ 20 0s títulares das unidades orçamentárias que não atingirem as metas de economia
deÍinidas neste artigo estarâo sujeitos a cortes de programas finalisticos de suas pastas para
adequação às metas globais de economia estimadas.

§ 3o A economia de gastos que tenha sido obtlda por meio de outras medidas, e em
áreas nâo contempladas neste artigo serão consideradas como esforço de economia a ser
converticlo em sua programação financeiro-orçamentária.

Art. 60 0s órgâos e entidades do Poder Executivo lVlunicipal deverão observar e
cumprir as seguintes ações estabelecidas para a gestão da despesa e controle do gasto de
pessoal:

l-

apresentar programaÇão de reduçáo de despesas com realização de serviços
exkaordinários para análise e manifestação técnica pela Secretaria Municipal de Administraçã0,
a qual deverá considerar as despesas realizadas no último ano;
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o pagamen to de horas extraordinárias, excetuadas as atividades de
tl
justificado
pelo interesse público devidamente motivado perante a autoridade
quando
saúde,
superior;

lll -

condicionar a convocaçáo para a prestaçáo de serviços extraordinários dos
servidores não previstos no inciso ll do capul deste artigo à previa e indispensável autorização
do Secretário Municipal de Administração;

lV - suspender a reestruturaçâo ou qualquer revisão de planos de cargos, carreiras e
vencimentos da Administração direta, autárquica e Íundacional, que impliquem em aumento da
despesa de pessoal;
V - suspender a concessão de afastamentos de servldores públicos para realização de
cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituiçã0, salvo os já concedidos atá a
data de publicação deste Decreto.

Vl

- suspensão de novos pagamentos

de licença prêmio, gratiÍicaçoes, férias, entre

oukos beneÍlcios;
Vll

-

suspensão de coÍfee breaks e eventos de qualquer natureza

Parágrafo único. As situaçôes excepcronais serão decididas pela CheÍe do Poder
Executivo Municipal.

Art. 7o As licenças para tratar de interesse particular somente poderão ser autorizadas
em situaçÕes que não gerem a necessidade de substituição do servidor, observados os demais
requisitos exigidos para a concessão desse afastamento,

Art. Bo No caso de necessidade de deslocamentos a serviço da

municipalidade,
pagas
somente
serâo
as
despesas
decorrentes
de alimentaçáo
expressa
autorizaçã0,
mediante
e estadia sob a forma de ressarcimento,

Art. 9o São responsáveis pela implementação das aÇões necessárias ao cumprimento
deste Decreto os Secretários Municipais e os Dirigentes Máximos dos órgãos e entidades do
Poder Executivo Iúunicipal.

§10 As Unidades Orçamentárias e Administrativas competentes adotarão as medidas e
procedimentos
necessários à redução das despesas de custeio administrativo e à sua
os
adequação aos limites fixados neste Decreto, inclusive com relação à descentralização de
crédrros, aos conkatos e às licitaçôes.
§20 0s ordenadores de despesas poderão ser responsabilizados pelo não cumprimento
das obrigações previstas neste Decreto.
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Art. 100 As situaçóes excepcionais de que trata este Decreto, exceto a matéria de
6'deste Decreto, serão submetidas à

pessoal que está disciplinada no parágrafo único do art,
anâlise têcnica da Secretaria Municipal de Administraçâo.

Parágrafo único. Encerrada a análise caberá a Chefe do Poder Execulivo Municipal
decidir acerca de sua realização ou não.
Art.1'10 Este Decreto entÍa

em vigor e produz efeitos a partir desta data até 31 de

Janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário,

Gabinete da Prefeita, Surubim, 25 de outubro de 2018,

An
ta
Fa
Prefeita do Municipio de Surubim
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