
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA-ES 

GABINETE DO PREFEITO 

 

AV. Vitória, 347 – Centro – Nova Venécia-ES- CEP:29830-000 – Fone: (27)3752-9001 

Home-page:http:www.novavenecia.es.gov.br. E-mail: gabinete@novavenecia.es.gov.br 

DECRETO Nº12.340 DE 03 DE OUTUBRO DE 2016. 

 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS QUE VISEM           

À CONTENÇÃO DE DESPESAS, 

REESTABELECIMENTO DO  EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO E FINANCEIRO NO ÂMBITO 

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

               

 
O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 

pelo art. 64, inciso XXI, da Lei Orgânica Municipal e,  

 

Considerando o último ano de mandato onde o gestor precisa se 

preocupar com o cumprimento de todos os controles impostos pela 

legislação vigente, inclusive a conclusão de obras em andamento e 

a vedação de inscrição em restos a pagar; 

 

Considerando a necessidade de adotar medidas de contenção de 

despesas para o cumprimento dos limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal para o fechamento do exercício de 2016; 

 

D E C R E T A:  

 

Art. 1º- Ficam estabelecidos como meta de suspensão e redução de gastos 

os seguintes itens: 

 

I – A suspensão da concessão de DIÁRIAS, no período de vigência do 

decreto, exceto para os serviços essenciais, previamente aprovadas pelo 

Comitê Gestor e homologadas pelo prefeito do município.  

 

II – A suspensão da concessão de HORAS EXTRAS, no período de vigência do 

decreto, exceto para os serviços essenciais, previamente aprovadas pelo 

Comitê Gestor e homologadas pelo prefeito do município. 

 

III – A suspensão de CONVÊNIOS, excetos nas áreas de Saúde, Educação e 

Assistência Social, devidamente autorizado pelo Comitê Gestor e 

homologado pelo Prefeito do município. 

 

IV – A suspensão da manutenção de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas 

e equipamentos, compra de materiais ou prestação de serviços destinado a 

este fim deverão ser previamente autorizado pelo Comitê Gestor e 

homologado pelo Prefeito do município.  

 

V – A suspensão da aquisição de material permanente e de consumo, salvo 

os devidamente autorizados pelo Comitê Gestor e homologado pelo Prefeito 

do município. 
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VI – A suspensão de auxílios em geral, exceto nas áreas da Saúde e 

Assistência Social em casos de vulnerabilidade social, devidamente 

comprovados e autorizados.  

 

VII – A suspensão de ligações interurbanas e de ligações de telefone fixo 

para aparelho celular, exceto com autorização do secretário da pasta, com 

apresentação ao Comitê Gestor de relatório mensal especificando a origem 

e o objeto da ligação, com cópia anexa da conta telefônica. 

 

VIII – A redução de consumo com água, energia e combustível. 

  

IX – A suspensão de promoção de eventos, festividades culturais, 

esportivas e recreativas, exceto as aprovadas pelo Comitê Gestor e 

homologadas pelo Prefeito do município.  

 

X – A suspensão de deslocamento de veículos oficiais para fora dos 

limites do município sem autorização prévia do Comitê Gestor, devidamente 

homologada pelo Prefeito Municipal, exceto nos serviços de urgência e 

emergência da Secretaria da Saúde.  

 

XI – A suspensão do contrato de locação de veículos e máquinas em geral, 

exceto dos serviços absolutamente necessários, aprovado pelo Comitê 

Gestor e homologado pelo prefeito do município. 

 

XII – A suspensão dos contratos de máquinas e veículos pesados, exceto 

nos serviços absolutamente necessários, aprovado pelo Comitê Gestor e 

homologado pelo prefeito do município. 

  

 

XIII – A vedação do uso da frota de veículos e máquinas do município nos 

finais de semana, feriados e após o horário normal de expediente, 

ressalvado os casos emergenciais, devidamente autorizados pelo prefeito 

do município. 

 

Art.2º - Fica estabelecido turno único de expediente de segunda a sexta-

feira, das 07h às 12h, para atendimento administrativo e ao público, 

exceto as escolas, as unidades de saúde e programas sociais. 

  

§1º - O horário de expediente para protocolo na prefeitura municipal será 

de 07h às 11h, de segunda a sexta-feira;  

 

§2º - Excetuam-se do disposto neste artigo as Secretarias que executam 

serviços essenciais, que fixarão seus horários de acordo com as 

peculiaridades de suas funções. 

 

Art.3º- Fica criado o Comitê Gestor para melhoria da eficiência do gasto 

público e adequação de despesas de custeio e pessoal. O Comitê Gestor 

será formado pelos seguintes membros:  

 

I - Secretário Municipal de Finanças;  
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II – Secretário Municipal de Serviços; 

III – Secretário Municipal de Administração  

§1º- Compete ao Comitê Gestor: 

I–Acompanhar e fiscalizar a implantação das medidas previstas neste 

Decreto; 

II–Acompanhar e avaliar a evolução na redução dos gastos públicos em 

decorrência das medidas veiculadas neste Decreto; 

III–Avaliar e propor outras ações adequadas para melhorar o controle dos 

gastos públicos; 

IV–Expedir instruções para orientar a aplicação das medidas contidas 

neste Decreto; 

V–Emitir parecer sobre a realização de novas despesas de todas as 

Unidades Gestoras da Administração direta e indireta do Município de Nova 

Venécia. 

§2º-Fica estabelecido o dia quarta-feira, ás 9 horas, para avaliação dos 

processos de requisição de compras das secretarias pelo Comitê Gestor. 

 

Art.4º-Este Decreto terá validade até o dia 31 de dezembro de 2016.  

 

 

Art.5º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

a partir de 04 de outubro de 2016.    

 

Art.6º-Fica revogado o Decreto nº 12.095 de 13 de abril de 2016. 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA—SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 03 dias do mês de outubro de 

2016.  

 

 

 

Theomir Bassetti Filho 

(Prefeito em Substituição) 

Decreto Legislativo nº 596 de 14/09/2016 

 

 

 

 

 

 


