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DECRETO Nº 132/2020 
 

 
Dispõe sobre os procedimentos a 

serem observados pelos Órgãos da 
Administração Pública Direta 

Municipal visando a racionalização 
e otimização de despesa e 

prioridade de gastos para o 

enfrentamento do Novo 
Coronavírus (COVID-19) e dá 

outras providências. 
 

 
O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais e, 
 

 
Considerando o acompanhamento na Gestão Fiscal, nos princípios 

orçamentários e financeiros presentes na Constituição Federal, na Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na 

Lei Federal de nº 4.320, de 17 de março de 1964) e nas instruções do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo; 

 

Considerando o acompanhamento das Metas Fiscais, a austeridade 
necessária para ações planejadas, a prevenção de riscos que possam 

afetar o equilíbrio fiscal, e a manutenção de serviços públicos; 
 

Considerando a necessidade de ações prioritárias na prevenção e na 
intervenção para o enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 
Considerando a possibilidade de frustrações no cenário macroeconômico 

internacional e nacional e, consequentemente, seus reflexos nos 
municípios da Federação; 

 
Considerando a necessidade de promover a racionalização dos gastos, 

limitando-os ao essencial para o funcionamento dos Órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal, objetivando não haver 

descontinuidade na execução das ações das despesas prioritárias da 

Administração; 
 

Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para as 
Secretarias e Coordenadorias Municipais adotarem medidas efetivas de 

controle, contenção e redução das despesas e ampliação da receita, sob 
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pena de inviabilizar as ações essenciais e de imprescindível interesse 
coletivo; 

 
Considerando, que a adoção de medidas de contenção deverá ser de 

caráter obrigatório, atingindo todas as Secretarias, entidades e 
dependências municipais, de forma a compatibilizar o equilíbrio econômico 

e financeiro entre receitas e despesas; 
 

Considerando a importância de envolver todo o funcionalismo municipal 

nesse objetivo comum, conscientizando e orientando para tornar a economia 
e a racionalização dos recursos um hábito, que deve ser praticado e 

observado todos os dias, e por derradeiro; 
 

Considerando a necessidade de medidas complementares às editadas 
nos seguintes normativos:  

 Decreto 093/2020 de 18 de março de 2020;  
 Decreto 097/2020 de 18 de março de 2020;  

 Decreto 104/2020 de 23 de março de 2020; e  
 Decreto 112/2020 de 30 de março de 2020; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Os procedimentos implementados no âmbito da Administração 

Direta a partir do presente Decreto objetivam o ajuste fiscal de contenção 

de gastos, bem como a preservação do equilíbrio econômico e financeiro 
do Município, estabelecendo diretrizes e restrições voltadas à redução e à 

otimização das despesas, com exceção das necessárias à prevenção e ao 
enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19), bem como a 

manutenção ou ampliação das receitas públicas, diante de um cenário 
fiscal de incertezas. 

 
Art. 2º - Entende-se como medida de contenção e redução dos gastos 

públicos toda aquela que visa a qualificar, racionalizar, otimizar e diminuir 
os gastos para execução e manutenção dos serviços públicos, resultando 

em mudança e implantação de novas rotinas e processos no presente 
exercício. 

 
Art. 3º - As ações da Saúde Pública, na prevenção e na intervenção para 

o enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19) e da Ação Social, 

voltadas para a proteção social dos cidadãos e no atendimento aos 
indivíduos, grupos e famílias que se encontram em situação de risco e 

vulnerabilidade social, serão prioritárias na execução orçamentária, 
financeira, e nos trâmites administrativos enquanto vigorarem os Decretos 
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Municipais que dispõem sobre as medidas para contenção da epidemia no 
âmbito municipal. 

 
Art. 4º - Fica vedada, até edição de norma em contrário, a realização de 

despesas públicas decorrentes das seguintes atividades: 
 

I – Realização de recepções, homenagens, solenidades, inaugurações, 
cursos, treinamentos, e demais eventos que demandem a contratação de 

estrutura e/ou de alimentação para sua efetivação, incluindo a 

contratação de coffee-break; 
II – Concessão de horas extras e diárias para viagens; 

III – Constituição de novas Comissões com pagamento de gratificação; 
IV – Fornecimento de alimentação (marmitex) aos servidores públicos; 

V - Participação de servidores públicos e agentes políticos em cursos, 
seminários, feiras e congressos que gerem custos para a municipalidade; 

VI – Contratação de novos serviços de terceiros, consultorias e 
assessorias; 

VII - Gastos com novas assinaturas ou renovação de assinaturas de 
jornais, revistas e periódicos. 

 
§ 1º - Situações de extrema excepcionalidade, devidamente justificadas, 

poderão ser autorizadas diretamente pelo Prefeito Municipal. 
 

§ 2º - As vedações dispostas nos itens II, III, IV e VI deste artigo, não se 

aplicam às ações e serviços considerados essenciais, nos termos do § 1º 
do Art. 18 deste Decreto. 

 
§ 3º - O não cumprimento do disposto neste artigo acarretará no 

lançamento da responsabilidade sobre o titular da pasta. 
 

§ 4º – Não serão aplicadas as ações deste artigo para as despesas 
oriundas de recursos convênios. 

 
Art. 5º - Fica determinado a cada Secretário(a) e/ou Coordenador(a) 

Municipal, a adoção de medidas internas para a redução e controle das 
despesas de custeio, como material de expediente, material de consumo, 

material de informática, gastos com manutenção e conservação, telefonia, 
energia elétrica (utilização de forma racional de aparelhos de ar 

condicionado), locações de imóveis e equipamentos, de modo a 

racionalizar ao máximo a despesa pública. 
 

Art. 6º - Os Secretários Municipais e Coordenadores deverão se reunir 
periodicamente com suas equipes de trabalho para fixarem as metas de 
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redução e também para buscar soluções que propiciem maior eficiência 
dos serviços, aumento da receita e a consequente redução de custos. 

 
Art. 7º - As Secretarias e Coordenações deverão, no prazo máximo de 10 

dias contados da publicação do presente Decreto, elaborar 
individualmente PLANOS DE REDUÇÃO DE DESPESAS E AMPLIAÇÃO 

DE RECEITAS, contemplando, dentre outras ações: 
 

I - a renegociação das condições de preços e quantidades vigentes nos 

contratos firmados, mediante acordo entre as partes; 
II - a redução de celebração de aditivos em contratos, convênios, ajustes, 

acordos administrativos que representem aumento de quantitativo 
anteriormente pactuado e que impliquem em acréscimo no valor firmado; 

III - a reavaliação das licitações em curso que ainda não tenha sido 
homologadas ou adjudicadas, bem como aquelas ainda a serem 

instauradas; 
IV - a análise sobre celebração de novos convênios que impliquem em 

despesas para o Município. 
 

§ 1º - A renegociação de contratos e a reavaliação de licitações deverão 
ser ajustadas às estritas necessidades da demanda e da disponibilidade 

financeira e orçamentária do exercício. 
 

§ 2º - Os Órgãos municipais que disponham de recursos (humanos e 

materiais) ociosos deverão mencioná-las em seus planos de redução de 
despesas e ampliação de receitas a fim da análise da viabilidade de 

utilização desses recursos por outros Órgãos municipais. 
 

Art. 8º - Cabe aos titulares das Secretarias e Coordenadorias Municipais 
no âmbito de atuação de suas respectivas unidades administrativas, o 

acompanhamento e fiscalização das medidas propostas nos planos para o 
alcance das metas projetadas. 

 
Art. 9º - Fica determinado às Secretarias e Coordenadorias Municipais, no 

âmbito de suas respectivas unidades administrativas, a execução das 
seguintes medidas: 

I - quanto ao serviço de telefonia: 
a) verificar a eventual existência de linhas excedentes e solicitar a 

sua inativação; 

b) manter rígido controle dos serviços de ligações interurbanas e de 
telefonia fixa para celulares, privilegiando o contato por correio 

eletrônico, intranet ou outras tecnologias que não gerem despesas 
ou tarifação por parte das operadoras de telefonia móvel e fixa; 
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c) vedar a realização de ligações particulares, exceto em casos 
urgentes, autorizados pelos titulares das pastas; 

II - quanto ao consumo de energia elétrica: 
a) verificar a eventual existência de ligações excedentes e solicitar a 

sua inativação; 
b) determinar o desligamento de lâmpadas em todas as 

dependências onde existir iluminação natural suficiente para a 
execução das atividades, evitando sempre que possível os trabalhos 

noturnos; 

c) determinar o desligamento de todos os equipamentos elétricos 
não necessários as atividades normais; 

d) determinar o desligamento, após o término do expediente, de 
todos os equipamentos e lâmpadas, permanecendo ligados somente 

os essenciais; 
e) limitar a utilização de aparelhos de ar refrigerado/condicionado ao 

horário de funcionamento da unidade. 
III - quanto ao gasto com impressão, cópias e demais insumos de 

escritório, evitar o desperdício, restringindo-se o uso ao estritamente 
relacionado ao trabalho dos servidores no exercício de suas funções, além 

de limitar-se à quantidade absolutamente necessária, adotando-se, 
preferencialmente, a impressão frente e verso em preto e branco. 

 
Art. 10 - Os titulares dos órgãos da administração deverão adotar 

medidas administrativas para otimizar o uso dos veículos de forma 

corporativa. 
 

Art. 11 - É proibido o transporte de pessoas estranhas ao serviço público 
em veículos oficiais. 

 
Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo o transporte de 

pessoas atendidas em serviços considerados essenciais, nos termos do § 
1º do Art. 18 deste Decreto. 

 
Art. 12 - O gerenciamento austero do horário de trabalho de cada 

unidade/servidor, é de competência do seu titular, de forma a assegurar a 
qualidade do serviço prestado e o funcionamento da unidade. 

 
§ 1º - O servidor será corresponsável pelo gerenciamento de seu horário 

de trabalho e poderá ser responsabilizado administrativa, civil e 

penalmente por eventuais irregularidades e descumprimentos. 
 

§ 2º - O não cumprimento integral da carga horária semanal acarretará 
desconto na remuneração mensal do servidor e, caso a prática persista, 
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deverá ser instaurado o devido Processo Administrativo Disciplinar - PAD para 
apuração da sua responsabilidade. 

 
Art. 13 - Ficam suspensas contratações no presente exercício de novos 

serviços, de caráter corrente ou de investimento, com fonte de recursos 
ordinários.  

 
Parágrafo único - Caso haja necessidade de novas contratações para 

manutenção de serviços essenciais serão deliberadas pelo Prefeito 

Municipal. 
 

Art. 14 - Fica expressamente determinado aos titulares de cada pasta a 
estrita observação e cumprimento das disposições contidas neste Decreto, 

ficando a seu cargo a adoção das medidas necessárias à sua 
implementação. 

 
Art. 15 - Fica determinado a cada Secretário (a) e Coordenador (a) 

Municipal que adote medidas para o acompanhamento e fiscalização de 
contratos em vigor que preservem sua eficácia e economicidade, visando 

ao controle do gasto público.  
 

Parágrafo único - a renovação de contratos e seus respectivos aditivos, 
se necessários, deverá estar fundamentada na necessidade contínua da 

prestação do serviço e na disponibilidade orçamentária e financeira 

necessária à execução no presente exercício de 2020. 
 

Art. 16 - Ficam suspensas no presente exercício novas contratações de 
servidores aprovados em concurso público e/ou processo seletivos, exceto 

casos autorizados especificadamente pelo Prefeito Municipal, com prioridade 
à ações da Saúde e Ação Social, em especial para prevenção e 

enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19). 
 

Art. 17 - Ficam suspensas, por prazo indeterminado, as atividades 
especiais de trabalho em Comissões Administrativas, de caráter 

temporário, exceto as, eventualmente, ligadas às ações e serviços 
considerados essenciais, nos termos do § 1º do Art. 18 deste Decreto, 

ficando, consequentemente, vedados pagamentos a titulo de gratificação 
pela participação de servidores nas respectivas comissões. 

 

Art. 18 - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças a 
contingenciar recursos de fonte própria de todo o Orçamento Municipal, à 

fim de preservar o equilíbrio fiscal, para o cumprimento dos limites legais 
em Saúde, Educação e Pessoal, preservando a manutenção de serviços 

públicos deliberados como essenciais. 
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§ 1º – São considerados serviços essenciais aqueles cuja interrupção 
coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população, em especial: 
I – assistência médica e hospitalar; 

II - programas sociais que visam a sustentabilidade e a garantia de 
direitos; 

III - serviços funerários; 
IV – processamento de informações e comunicação institucional; 

V - limpeza e iluminação pública; 

VI – serviços de coleta de lixo e entulhos; 
VII – manutenção de vias a fim de garantir a continuidade no 

abastecimento; 
VIII – casos fortuitos ou de força maior; 

 
§ 2º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças a promover o 

cancelamento dos empenhos de despesas que não atendam os serviços 
elencados no §1º deste artigo. 

 
Art. 19 – Fica determinada à Coordenadoria de Controle Interno efetuar a 

consolidação dos Planos de Redução de Despesas e Ampliação de Receitas 
a que aduz o art. 7º deste Decreto, assim como, acompanhar a fiel 

execução de todos os demais atos do presente Decreto. 
 

Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário 

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
 

Santa Leopoldina, 23 de abril de 2020. 
 

 
VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO 

Prefeito Municipal 


