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DECRETO Nº    10.175 DE 24 DE JANEIRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A CONTENÇÃO
DE GASTOS E FIXA CONDIÇÕES
PARA A GERAÇÃO DE DESPESAS
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

conferidas no Art. 64, XXI, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o cenário econômico do município;

Considerando a necessidade de estabelecer metas.

DECRETA:

 Art. 1º. Fica suspensa a realização das seguintes despesas ou investimentos:

I. Aquisição de materiais permanentes e equipamentos, salvo deliberação

específica da Secretaria de Finanças;

II. Participação de agentes políticos e servidores em cursos, seminários,

congressos e outros similares que impliquem em despesas de locomoção,

diárias, pagamento de inscrição e licenças com ônus para o Município, exceto

os que forem promovidos pelo Tribunal de Contas ou deliberados pela

Secretaria de Finanças;

III.  Convênios onerosos celebrados com instituições e empresas privadas, que

exijam desembolso financeiro, exceto as entidades;

IV. Patrocínio e realização de festejos diversos;

V. Subvenções a entidades desportivas, recreativas e culturais;

VI. Contratação de horas extras e repousos remunerados, ressalvados os casos

excepcionais de interesse e continuidade do serviço público, nos termos do

inciso I, do art. 138, da Lei 2.021, de 20 de dezembro de 1994;

“Art. 138 – A gratificação por serviço extraordinário poderá ser:
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I – Previamente arbitrado pelo chefe da repartição e aprovado pelo Prefeito”.

VII. Empenho de despesas incorridas fora do mês de competência;

Parte integrante do Decreto nº 10.175 de 24 de janeiro de 2013.

Art. 2º. Os gastos de combustíveis e lubrificantes deverão ser reduzidos,

obrigatoriamente, em 30%, por Secretaria, tomando por base o mês de referência

do ano anterior, podendo ser compensado no mês subsequente;

Art. 3º. Fica vedada a contratação e/ou aquisição de bens ou serviços de

fornecedores, pessoa física ou jurídica, que estejam em débito com a Fazenda

Municipal, comprovado por Certidão Negativa ou positiva com efeito de Negativa;

Art. 4º. Os veículos e máquinas da municipalidade deverão ser recolhidos nas

secretarias de origem ás 17h30min, exceto os trabalhos por escalas;

Art. 5º. As licitações ou compras só poderão ser realizadas mediante prévia

aprovação da Secretaria de Finanças, observada a atribuição exclusiva da Divisão

de Compras, que fará, no mínimo, três orçamentos escritos;

 Art. 6º. As despesas com energia elétrica, água e telefone deverão ser reduzidas

em, no mínimo, 30% em todas as Secretarias, tomando por base o mês de

referência do ano anterior, podendo ser compensado no mês subsequente;

Art. 7º. Ficam proibidas ligações interurbanas e para celular, exceto as autorizadas

pelo Secretário;

Art. 8º. Fica suspensa por 90 (noventa) dias a sessão de servidores a outros órgãos

com ônus para a municipalidade;

Art. 9º. Fica suspenso por 90 (noventa) dias o pagamento de resto a pagar,

herdados da administração anterior em 31/12/2012, exceto convênios e as

despesas fixas da prefeitura;

Art. 10. Fica suspenso o uso de telefone móvel de propriedade da Prefeitura por um

período de 90 dias;

Art. 11. Fica suspenso o pagamento de diárias aos Secretários e Diretores de

Departamentos por um período de 90 dias;
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Art. 12. Fica autorizado aos Secretários a realização de parcerias com empresas,

obedecendo as devidas formalidades, sem custos para a municipalidade, para

realizar serviços de emergência na limpeza pública, saúde e outros;

Art. 13. Fica autorizada a paralisação, por 120 dias, das obras realizadas com

recursos próprios, iniciadas na administração anterior;

Parte integrante do Decreto nº 10.175 de 24 de janeiro de 2013.

Art. 14º. O descumprimento dos dispositivos deste Decreto implicará na

responsabilidade do titular das Secretarias, órgãos e repartições da municipalidade,

objetivando o atingimento das metas.

 Art. 15º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 24 dias do mês de janeiro de

2013.

MARIO SERGIO LUBIANA

PREFEITO


