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DECRETO Nº0081/2019 

Em, 06 de junho de 2019 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS PARA CONTENÇÃO 

DE GASTOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

  DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente as que lhe são conferidas a Lei Orgânica do Município; 

 

  Considerando que a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –  

estabelece o princípio do equilíbrio das contas públicas;  

 

  Considerando as dívidas do Estado RS e da União com o município de Butiá que 

ultrapassam o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 

 

  Considerando a necessidade de adequar as despesas à programação financeira de 

entrada de receitas; 

  

  Considerando ser imperioso estabelecer medidas visando à redução do custo 

administrativo, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município 

de forma muito especial o Hospital de Butiá;  

 

  Considerando a necessidade de se manterem os investimentos públicos indispensáveis 

ao incremento da economia local de forma muito significativa a conclusão das obras de pavimentação 

em andamento;  

 

  Considerando ser imperativo assegurar a regularidade dos pagamentos aos servidores 

públicos e fornecedores;  

 

  Considerando que estas medidas, serão de fundamental importância para a adequação à 

realidade financeira e orçamentária do Município; 

 

   

DECRETA: 

 

  Art.  1º.  A implantação do Programa de Contenção de Despesas e de Incremento da 

Receita, no sentido de equilibrar as contas públicas, na execução orçamentária de 2019, evitando o 

déficit orçamentário e financeiro nas contas do Município, a partir das seguintes ações: 

 

  I.  Revisão, com redução mínima de 25% (vinte e cinco por cento) em todos os contratos 

de prestação de serviços, com apresentação de relatório contemplando a redução diretamente ao 

Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias; 
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  XV. Nenhum credor do município, seja fornecedor ou prestador de serviços poderá 

receber seus créditos sem apresentação de certidão negativa de débitos com o próprio município; 

 

  Art. 2º. Para promover a redução e planejamento de despesas, fica condicionada   a 

emissão de empenhos a análise prévia da Secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão e Controle 

Interno, restando revogada a ordem de serviço n. 015/2018; 

 

  Art. 3º. Com vistas à redução dos gastos com energia, água, telefone e horas extras, o 

expediente administrativo das unidades da Administração, ressalvadas aquelas que executem serviços 

essenciais ou que necessitem de horário especial, será temporariamente limitado a turno único; 

 

          Parágrafo Único.  A previsão contida no caput deste artigo não modifica a jornada de 

trabalho exercida pelos servidores que efetuam serviços em horários especiais, como os responsáveis 

pela segurança dos prédios públicos, servidores da Secretaria da Saúde e plantonistas em geral e 

demais servidores que cumprem jornada de trabalho diferenciada. 

 

  Art. 4º. Os Secretários deverão apresentar relatório mensal acerca das atividades 

desenvolvidas para atendimento das determinações constantes no presente Decreto. 

 

  Art. 5º. Eventualmente não implantada as ações necessárias a redução das despesas, 

estas deverão ser sugeridas pelo Controle Interno, juntamente com o Secretário de Planejamento e 

Assessoria Jurídica, para avaliação e ordem do Sr. Prefeito Municipal. 

 

 Art. 6º - As medidas ou ações não contempladas, a título de exceção devem ser 

discutidas e apreciadas em conjunto com o Secretário da Pasta e o Prefeito Municipal. 

 
  
  Art.  7°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

             GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

                  Em, 06 de junho de 2019. 

 

  

                              DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 

                                                     Prefeito Municipal 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Em, 06 de junho de 2019. 

 

 

          EDILSON NUNES FRANCISCO 

Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
 


