
DECRETO N° 77/2018 

ESTABELECE MEDIDAS DE CONTEN<;AO DE GASTOS COM 

PESSOAL NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO 

MUNICIPIO DE OR6S-CE, E DA OUTRAS PROVID�NCIAS. 

O Exmo. Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO - Prefeito Municipal de Oros/CE, no 

uso de suas atribulcoes legais, etc. 

CONSIDERANDO, a necessidade de acao planejada e transparente, prevenindo riscos 

e corrigindo desvios capazes de afetar o equilibria das contas publicas, a fim de 

alcancar responsabilidade na gestao fiscal conforme dispoe a Lei de Responsabilidade 

iscal n° 101/2000; 

CONSIDERANDO, a necessidade de manter o equillbrio fiscal e financeiro das contas 

publicas, dando cu p!!Plento a todos os limites fixados pela Lei de Responsabilidade 
• 

Fiscal n° 101/2000; 

CONSIDERANDO, a obrigac;:ao continua de planejar, acompanhar e avaliar as acoes 
\ 

do Poder Executivo no tocante a gestao orcarnentarla, financeira e administrativa; 

CONSIDERANDO, o disposto no art. 169 da Constltuicao Federal que determina que 

a despesa com pessoal ativo e inativo da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municfpios nao podera exceder os limites estabelecidos em lei compiementar; 

CONSIDERANDO, que o Municlpio de Oros-CE, no primeiro semestre do exercicio de 

2018, ficou proxlrno o limite prudencial dos gastos com pessoal, estipulado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal n° 101 /2000; 

CONSIDERANDO, a necessldade da adocao de medidas de contencao de despesas 

com pessoal durante o exerclcio de 2018, no arnblto do Poder Executivo Municipal; 

CONSIDERANDO, que a reducao raclonal dos gastos com pessoal nao implica uma 

perda de qualidade do servico publico: 

CONSIDERANDO ainda a grave crise fiscal e financeira que assola o pals, 

caracterizada por um cenario de recessao sem precedentes, com acentuada 
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desaceleracao da economia, acompanhada de lnflacao e juros altos, retracao no 

produto interno brute, desemprego elevado e quedas de receitas transferidas da Uniao 

e dos Estados para o Municipio - dependente de repasses estaduais e federais, sem 

que com isso suspenda as acoes administrativas em prol da coletividade -, obrlgando 

toda a Sociedade, e par consequencla o Peder Pubhco, a envidar mais esforcos para 

aperfeicoar suas ferramentas de controle e otlrnizacao de gastos; 

CONSIDERANDO que os valores repassados ao Municipio pelos Govemos Estadual e 

Federal para a rnanutencao de programas, pianos e projetos par eles criados nao sao 

suficientes para a cobertura das despesas efetivamente realizadas de tais programas, 

"£ q4B obriga o Municlpio dispor de grandes valores, com recurses pr6prios, para 

complementar o custo total de diversos programas; 

CONSIDERANDO que a brutal reducao dos repasses de recurses compromete a 

receita do 
Municfpi� 

otlfigando-o a tomar medldas compensat6rias para contencao de 

despesas e rnanutencao do equilibria econ6mico-financeiro; 

CONSIDERANDO p_s altos valores gastos pelo Municipio para atendimento de 

demand as judiciai&tle fomecimento de medicamentos e tratamentos que nao com poem 

a atenr;;ao baslca da saude, portanto, dscisoes que transferem ao Municfpio obrigar;;oes 

do Govemo Estadual e Federal, fazendo com que o orcarnento da Secretaria Municipal 

da sauce e da Secretaria Municipal da Educacao sejam prejudicados; 

CONSIDERANDO, a necessidade de continuar imprimindo processo de revlsao e de 

controle dos gastos publlcos, sob pena de inviabilizar as acoes essenciais e de 

imprescindfvel interesse coletivo; 

CONSIDERANDO o imperative para que o gestor pubtlco Municipal busque medidas 

de contencao de gastos, cuja escolha das medidas a serem implementadas esta dentro 

do pod er discricionario do Administrador; 

CONSIDERANDO, que a crise econorruca nacional alcancou as financas desta 
Munlclpalldade; 
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CONSIDERANDO que a dlrninulcao na receita refletiu diretamente na elevacao do 

percentual de gastos com pessoal, ultrapassando o limite prudencial previsto na Lei 

de Responsabilidade Fiscal; 

DECRETA: 

Art. 1°. Este Decreto estabelece diretrizes para contencao de despesas de pessoal, 

que deverao ser observadas pelas Secretarias Municipais, efetivadas par meio das 

fontes pr6prias do Tesauro Municipal e com recurses ordinaries nao vinculados. 

Paragrafo Unico. Fica determinada a todas as Secretarias Municipais de Or6s-CE a 

adocao de medidas necessaries a contencao de despesas de pessoal sem prejudicar 

as services essenciais prestados aos cidadaos. 

Art. 2°. Fica institulda, a partir da publicacao deste Decreto, a Cornlssao de Avaliacao 

e Controle das Despesas de Pessoal, constitulda da seguinte forma: 

I - secretarlo Municipal de Financas e Orcarnento: 

II - Chefe do Setor Pessoal; 

Ill - Procurador Geral do Municipio; 

IV - Contador 

§ 1°. A Cornlssao de Avanacao e Controle de Gastos adotarao as medidas e 

procedimentos. bem coma expedirao as instrucoes complementares que se fizerem 

nscessarias ao cumprimento deste Decreto. 

§ 2°. lncumbe a Cornissao de Avallacao e Controle das Despesas de Pessoa! 

fiscalizar e fazer cumprir as limites impastos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

para as despesas com pessoal da Administra9ao Publica Municipal, dentro dos 

prazos nela estabelecidos, ficando dotada de poderes para a pratica dos alas abaixo 

especificados: 
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I - Autorizar, previamente, a inclusao de todo e qualquer acresclrno pecuniario em 

folhas de pagamento da Admlnistracao Municipal, visando o rigido controle das 

despesas com pessoal; 

II - Proper ao Chefe do Poder Executive a adocao de medidas administrativas de 

contencao de despesas com pessoal, nos termos do artigo 22, paraqrafo unlco, Incises 

I a V, da Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000, visando prevenir a adocao de 

medidas mais severas previstas nos§§ 3° a 7° do art. 169, da Constitulcao Federal, 

caso o percentual das despesas com pessoal, exceder o limite previsto no art. 20 da 

referida Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A 3°. Fica instituida, a partir da publicacao deste Decreto, as seguintes 

determina<,5es quanto a recucao e contencao de despesas com pessoal: 

I - Fica suspensa' �ecur,ao e o pagamento de horas extras, exceto para aqueles 

servlcos impresclndfv,eis e medlante justificativa per escrito do secretano Municipal, 

sujeito a aprovacao da Comissao de Avaliar,ao e Controle das Despesas de Pessoal, 

situacao na qual de�ra o Secretario especificaro nome e o cargo ocupado do servidor, - o servlco e as qua�dades de horas extras prestadas; 

11- Retomo a carga horaria inlcial de concurso dos servidores que tiveram a jomada de 

trabalho ampliada temporariamente; 

Ill - Ficam suspensos de forma ternporana: 

a) Novas norneacoes de servidores efetivos e cargos em comlssao, contratacoes 
temporarias e de estaqlarios, para suprir vagas existentes na admtnlstracao municipal, 

ressalvadas as sttuacoes de excepcional interesse publlco, devidamente justlficadas. e 

aquelas decorrentes da reposicao de aposentaria ou falecimento de servidores das 

areas de saude e educacao, ou per ordem judicial condicionada a aprovacao da 

Cornissao de Avallacao e Controle das Despesas de Pessoal; 

b) A norneacao de servidores em substltuicao. no caso de impedimento legal ou 
afastamento do titular ocupante de cargo de provimento em cornlssao ou funr,ao 
gratificada, s6 podera ocorrer desde que, impresclndfveis e devidamente Justificada e 
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aprovada pela Cornlssao de Avaliacao e Controle das Despesas de Pessoa!. No 

entanto, fica vedada a substituicao quando o afastamento dos titulares a que se refere 

o caput, ocorrer por um periodo igual ou inferior a 15 (quinze) dias; 

c) Concessao de ucencas para tratar de interesses particulares, quando implicarem em 

norneacoes para subsntutcao que acarretarem aumento de despesas na folha de 

pagamento com pessoal; 

d) A Concessao de novas gratifica<;;oes, salvo quando decorrentes de obriqacao legal; 

e) 0 afastamento ou cessao de servidor, com onus para o municfplo, para quaisquer 

6rgaos federal, estaduais e municlpais; 

f) Contrata<;;ao e partlcipacao de servidores publlcos municipals em treinamento, 

sernlnarios, cursos de qualifica<;;ao quando implicarem em gastos publlcos. salvo em 

casos excepcionai �provada a sua imprescindibilidade e mediante autorizacao da 

Comlssao de AvaliagA'o e Controle das Despesas de Pessoa!; 

g) A concessao de reajustes a servidores municipais, ressalvados os casos em que 

deva ser garantido o piso nacional da categoria fixado em lei federal, condicionada, 

nesse caso, a concsssao a previo estudo de impacto orcamentano e financeiro, nao 

podendo o gasto com pessoal ultrapassar o iimite legal da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, bem como qualquer atteracao no Plano de Carreira dos Servidores do Municipio 

de Or6s-CE que implique em aumento de despesas com folha de pagamento de 

pessoal; 

h) A cnacao de novos cargos, emprego ou fun<;;ao publlca. 

i) Outras a<;;6es correlatas que diretamente impliquem em aumento das despesas de 

pessoal. 

I - Analisar a real necessidade de cada cargo comissionado, bem como das funcces 

de conflanca, a flm de eliminar excedentes e assim reduzir os gastos com pessoal. 

§ 1°. Cabera a cad a Secretaria apresentar estudo detalhado de seus gastos de pessoal, 

apontando, o mais especificamente possivel, medidas cabfveis de serem adotadas com 
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o objetivo de reducao de gastos, bem como o prazo em que tais medidas podem ser 

implementadas. 

§ 2°. Cada Secretaria cevera avaliar suas necessidades, em face do imperativo de 

limitarem os seus gastos com pessoal, de forma que o Poder Executivo possa alcancar, 

durante o segundo e terceiro quadrimestre de 2018, sem prejuizo dos services postos 

a disposicao da populacao. o percentual de controle de gastos com as despesas com 

pessoal exigido pela da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 4°. Os Secretaries Munlcipais dsverao observar e cumprir as acoes estabelecidas 

para a gestao da despesa e controle do gasto de pessoal, e: 

presentar proqrarnacao e um planejamento para reducao de despesas de pessoal, 

a qual devera considerar as despesas realizadas no ultimo quadrimestre, submetendo 

as suas conciusos · ao Prefeito Municipal para aprovacao: ,,,, 
II - Suspender o pagamento de horas extraordinartas, excetuadas as atividades de 

saude, quando justificado pelo interesse publico devidamente motivado; 

Ill - 
Condlclonar-J 

convocacao para a prestacao de services extraordinaries dos 

servidores nae previstos no inciso II, a prevta e mdtspensavel autorizacao da Cornlssao 

de Avallacao e Controle de Gastos, bem como em ultima anallse, do Prefeito Municipal. 

Paragrafo Unico - As despesas realizadas em desacordo com as normas previstas 

neste Decreto sao consideradas nao autorizadas, irregulares e iesivas ao patrirnonlo 

publlco, nos termos do art. 15 da Lei Compiementar n° 101, de 04 de maio de 2000, 

com as consequenclas ail consignadas. 

Art. 5°. E vedado aos Secretaries Municipais apresentar proposta de edicao de norma 

ou adotar provldencla que sobreieve as despesas do Municipio relativamente a gastos 

com pessoal, inciuindo-se a reestruturacao e a revisao de pianos de cargos, carreiras 

e subsfdios, enquanto nae forem reduzidas as despesas com pessoal a ilmite inferior 

ao prudenciai, assim definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000. 

Paragrafo unico, As sltuacoes excepcionais serao decididas pelo Prefeito Municipal, 

ouvido, previamente, a Comissao de Avallai;:ao e Controls de Gastos. 
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Art. 6° Os 6rgaos da acrninlstracao direta e indireta deverao elaborar pianos individuals 

de reducao de despesas e arnpltacao de receitas, contemplando, dentre outras acoes: 

I - A reneqociacao das condicoes de precos e quantidades vigentes nos contratos 

firmados, mediante acordo entre as partes; 

II - a reducao de celebracao de adltivos em contratos, convenios, ajustes, acordos 

administrativos que representem aumento de quantitative anteriormente pactuado e 

que impllquem em acresclrno no valor firmado; 

Ill - a reavanacao das licitacoes em curso que ainda nao tenha sido homologadas ou 

adjudlcadas, bem como aquelas ainda a serem instauradas; 

lV - a anallse sobre celeoracao de novas convenlos que impliquem em despesas para 

o Municipio; 

V - a analise sobre gastos com pessoai; 

VI - a reavaliacao do espaco ffsico utillzado para as atividades de cada 6rgao e 

entidade, em especial os espacos ffslcos locados, visando reducao de despesas com 

locacao de im6vei 

VII - a identifica9ao e busca por novas fontes de receita; 

VIII - a anallse sobre gastos com material de consumo, de expediente e de inforrnatica: 

IX - a anallse de novas assinaturas ou renovacao de assinaturas de jomais, revistas e 

peri6dlcos. 

§ 1° A reneqoctacao de contratos ea reavaliacao de licita96es deverao ser ajustadas 

as estritas necessldades da demanda e da disponibilidade orcarnentaria do exerclcio. 

§ 2° Os 6rgaos e entidades da adrnlnlstracao dlreta e indireta que disponham de areas 

ociosas deverao menclona-las em seus pianos de reducao de despesas e arnpllacao 
de receitas a fim da analise da viabilidade de ocupacao destes espacos por outros 

6rgaos municipals. 
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Art. 7° 0 piano de que trata o art. 7° devera definir de forma clara e objetiva as medidas 

que serao adotadas para a recucao das despesas de custeio (alimentacao, 

combustive!, locacao, agua, luz, telefone, material de consumo etc.) e servlcos 

contratados, bem como o percentual projetado de redu9iio de gasto, alern de, quando 

da competencia do 6rgao ou entidade municipal, medidas de arnphacao de receitas. 

prevendo ainda, em complemento a cada medida, o respective prazo iniclal e final de 

execucao da mesma e o resultado a ser alcancado na forma de valor financelro de 

reducao de despesas ou arnpllacao de receitas. 

Art. 8° Fica determinado aos titulares dos 6rgaos da admlnlstracao direta e indireta, no 

'(imb" de seu respective 6rgao ou entidade, a execucao das seguintes medidas: 

I - quanta ao service de telefonia: 

a) verificar a event al exlstencla de linhas excedentes e solicitar a sua inatlvacao: _,, 
b) manter rigido con�e dos services de liga9oes interurbanas e de telefonia fixa para 

celulares, privilegiando o contato por correio eletronlco, intranet ou outras tecnologias 

que nao gerem despesas ou tarifa9ao por parte das operadoras de telefonia m6vel e ,, 
fixa; 

c) vedar a reahzacao de liga9oes particulares, exceto em casos urgentes, autorizados 

pelos titulares das pastas; 

II - quanta ao consumo de energia eletrica: 

a) determinar o desligamento de lampadas em todas as dependencias onde existir 

lturnlnacao natural suficiente para a execucao das atividades, evltando sempre que 

possfvel os trabalhos notumos; 

b) determinar o desligamento de todos os equipamentos eletricos nao necessaries as 

atlvldades normals: 

c) determinar o desligamento, ap6s o termino do expediente, de todos os equipamentos 

e lampadas, perrnanecendo ligados somente os essenciais; 
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d) limitar a utillzacao de aparelhos de ar refrigerado/condicionado ao horarlo de 

funcionamento da unidade. 

Ill - quanta ao gasto com lrnpressao, c6pias e demais insumos de escrit6rio, evitar o 

desperdicio, restringindo-se o uso ao estritamente relacionado ao trabalho dos 

servidores no exercicio de suas funcces, alern de limitar-se a quantidade 

absolutamente necessaria, adotando-se, preferencialmente, a irnpressao frente e verso 

em preto e branco. 

Art. 9° E proibido o trafeqo de vefculos oficiais para transporte de servldores e agentes 

politicos entre sua residencla e o local do trabalho e vice-versa . 

. 10 Os 6rgaos e entidades do Poder Executivo Municipal de que trata este Decreto 

deverao, de imediato, adotar as seguintes medidas: 

I - Redur;:ao de 104"1 (dez por cento) do consumo de agua, energia eletrica. aluquels, 

limpeza e outros contmtos de despesas consideradas como essenciais; 

II - Redur;:ao de 30% (trinta por cento) de despesas eventuais e extraordlnarias (horas 

extraordtnartas, deslocamentos) com pessoal; 

Ill - Redur;:ao de no minima 25% (vinte por canto) das despesas com o uso de telefonia; 

IV - Redur;:ao de escopo de todos os contratos, para adeouacao da execucao com as 

cotas financeiras definidas em ato normativo pr6prio. 

§ 1° Para o calculo das reducoes de despesa e de consumo previstas neste Decreto 

deverao ser considerados a despesa e o consumo relativos aos ultimas doze meses 

contados da pubticacao deste Decreto. 

§ 2° A economia de gastos que tenha sido obtida por meio de outras medidas e em 

areas nao contempladas neste artigo ssrao consideradas como esforco de economia a 

ser convertido em sua proqrarnacao tlnancelro-orcamentaria. 

Art 11 As licenc;:as para tratar de interesse particular somente poderao ser autorizadas 

em sltuacoes que nao gerem a necessldade de substitulcao do servidor, observados os 

demais requisitos exigidos para a concessao desse afastamento. 
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§ 1°. A suspensao das medidas podera ser gradativa, conforms se obtenham resultados 

positives a reducao das despesas com pessoal e outras despesas correntes. 

§ 2°. Caso as medidas ora adotadas nao sejam suficientes para atender aos ditames 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, outras poderao ser editadas, visando sempre a 

reducao de despesas com pessoal. 

Art. 18 Ate que o percentual de limites de gasto com pessoal se normalize, fica vedada 

a concessao de vantagem, aumento, reajuste ou adequacao de rernuneracao a 

qualquer titulo, salvo os derivados de sentenca Judicial ou de deterrnlnacao legal ou 

contratual, ressalvada a revlsao prevista no inciso X do art. 37 da Constltuicao Federal. 

Art. 19 As Secretarias Municipais deverao providenciar a ciencia de todos os seus 

Departamentos, para cumprimento do presente Decreto. 

Art. 20 Este DecrefQ e rara em vigor na data de sua publlcacao. 

_). , REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Paco Municipal de Oros, em 05 de Novembre de 2018 

Simao Pedro Alves Pequeno 
Prefeito Municipal de Or6s 
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