
60VEIINO MUNICIPAL DE 

OROS 
G<1b/ncrc do Prcfcito 

LEI N°.113/2017 OE 26 DE OUTUBRO DE 2017 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ADOTAR 

MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL DE QUE TRATA 

E DA OUTRAS PROVlOt:NCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OR6S, Simio Pedro Alves Pequeno, no USO de 

suas atribui;Oes legais, remete a Cimara Municipal o seguinte projeto de lei: 

Art 1° - Fica reduzido em 20% (vinte por cento) dos subsknos do Prefeito Municipal, 

vrce-crereuc fixados e dos Secretaries Municipais nxaoos na Lei Municipal n-. 

80/2016, atteradas temporariamente nos termos desta Lei. 

§ 1° - Nos mesmos moldes do caput do artigo anterior, tambt'lm ficam reduzidos os 

contratos de assessonas Junta ao Municlpio de Or6s. 

I - Devera ser realizado adictonal contratual, prevendo a refenda reduyOO. 

II - 0 setor responSBve! devera nonncar as assessonas, acerca da reducac 

contratual, e estas terse um prazo de ate 48h para manifestarem-se acerca da 

manutenc;ao e/ou sua resctsao contratual. junta a Prefeitura Municipal de Or6s. 

111- Findo o prazo previsto no mclsc antenore, em nao se manifestando a assessona 

par seu representante legal, acerca da redui;:ao, nem tampouco comparecendo ao 

setor responsavel para firmar termo de aditivo contratual. resta este, 

automa!Jcamente ace!lo e se cumpnra na forma da lei 

IV - As assessorias poderao de pronto nao concordar com a redui;:ao do valor 

contratual. podera rescmdir o contrato com a Prefeltura. sem Que rssc lhe lmplique 

qualquer puni<,00. 

§ 2° - A redui;:ao de QUe trata este artigo se dara mediante contingenciamento em 

folha de pagamento do percentual neste refendo, CUJOS valores ncarac retidos ate a 

aprovacao do Projeto de Lei Que sera encaminhado ao Poder Legislativo Municipal, 

sendo dispensado. caso ocorra autonzacac formal de anu0ncia das autoridades 

munlcipais a Que estas se referem, tendo em vista tratar-se de subsidios fixados pe\a 
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Camara Municipal, por lei especlfica. de uma !eg1slatura para a outra, nsc sendo 

posslvel a aneracao por ato unilateral do Poder Executive. 

Art 2"- Sabre a gralifica�o elou representai;Oes de tooos as titu!ares de cargos de 

provimento em comlssao. de fun(,ao de confiam;:a ou de sarvlcos relevantes da 

admenstracao oueta e mdireta e autonzada a reducao de 50% (cmouenta por cento). 
a viger enquanto perdurar a necessidade do controle fiscaVfinanceiro do Municlpio. 

§ 1° - A reduy&o de que trata este art,go se darn mediante contingenciamento em 

folha de pagamento do percentual neste referido, cujos valores ficarao retidos ate a 

aprovay&o do Projato de lei que sera encaminhado ao Poder Leqlslanvo Municipal, 

sendo mspensado. caso ocorra autoriza(yao formal de anuencia das autondades 

murucpela a que estas se referem, tendo em vista tratar-se de subsidios fixados pela 

Camara Municipal. por lei especifica, de uma legislatura para a outra, ni:lo sendo 

possfvel a aneracac por ato unilateral do Poder Executive. 

§ 2° - Quanto cessada a necessidade de controle fiscal/financeiro prevrsto no caput 

deste art190, o Chefe do Executivo Municipal, fara a devida comunicar,;ao por meio 

de oficio a esta Casa Leqrstatlva 

§ 3° - Nos mesmos termos do ca put deste artlgo, ficam tamben reduzldos em 25% 

(vinte e cmco por cento), do consumo de combustivel, enersra. aqua, fomecimentos 

de services sennaree: 

Art. 3° - Ficem suspensos durante a vigE'lncia desta lei: 

1- Horas extras: 

II - Passagens: 

111- Hospedagens: 

IV - Lanches e refeir;:OE!s, exceto em casos excepconals: 

V - Eventos festivos e similares. com excecao dos que forem patrocinados sem 

verbas do eranc pUblico municipal: 

VI - Locacac de velcu!os para v1agens; 
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VII - tocacso de maqulnas: 

VIII - nenes. que poderao serem concedKlas somente em casos uennceoce. 

Pariilgrafo Unico - DeYido a suspensao das despesas descritas ros incises 

anteriores, os gestores ou ordenadores de despesas ficam nnpecndos de realiza-las. 
sob pena de niio reconhecimento do dElbrto pela Secretaria Municipal de Flnancas e 

P!anejamento, que determmara ao setor competente a proibican de todo e qualquer 

empenho destas despesas, exceto em casos de extrema urgenc1a sendo 

devrdamente JUstlficado. 

Art 4" - Ficam cancelados duranle a vigencia desta Lei Municipal, os apoios 

flnanceiros a: 

1- A¢es consorceoas com entidades da socledade civil; 

II - Campeonatos esportivos: 

Ill - Localyao de «ovee para tncennvc nscee e de atra9lio de investimentos 

privados: 

IV - Excursoes de grupos; 

V - Outras despesas de apoio nnenceec de id(!ntica natureza. 

Art 5° - Ficam suspensos todos os programas, projetos. ajustes e envoaoes de 

natureza Instituclonars firmados com os 6rg8os do Govemo Federal e Estadual que 

estejam sem repasse de recursos financeiros de suas responsab1lidades sendo 

efetuado regularmente, ate que a transferencla integral das obriga,;ties financeiras 

devida seja efetuada para as contas mcnlclpers. 

Art. 6° - Nao haver.i qualquer alteracao nos contratos admrrustratwcs de prestacac 

de services de transporte escolar e de transporte das equipes de saUde da familla. 

Art 7° - Os lilulares dos 6rgilos da administra,;ao pUbhca direta e mdjreta. 

encaminharilo no prazo de 05 (cmco) dias, ao Gabmete do PrefeJto ea Secretana 

Mumc1pal de Finani;as e Planejamento, a partir da hornologa�o desta Lei Municipal, 

todo o planejamento de despesas e Mtureza essenclal e indispensilvel na forrna 
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definida nesta Lei, para efeito de anahse e deliberai,ao sobre a autorizayiio de 

despesa. 

Art. 8° - Os incentives concedidos aos Agentes Comumtanosde SaUde e aos Agente 

de Combate as Endemias, oac sofrerac qualquer descontos em virtude desta lei. 

Art. 9° - As gratrficar;(ies concedldas aos motoristas de 6nibus escolares, hcaram 

reduzidas de 40% (quarenta por cento), para 20% (vinte por cento) o seu valor 

rnaxlrnc concedido, ap6s avahai,ao reahzada na forma da lei. 

Art. 10 - As despesas pUbhcas ccnnrceocraoee. suspensas ou canceladas por esta 
Lei Municipal poderao ser revistas e autorizadas, por cecsac expressa do Prefeito 

Municipal, desde que suportadas no todo ou em parte per recursos de parcena 

inslitucional com os Governos Federal e Estadual ou com parceria pl.iblico privada, 

na fonna da Lei. 

Art 11 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publlcar,:ac>, com efeitos 

retroagindo ate 1° de outubro de 2017. 

Art 12- Revogam-se as orscceceee em contrflrio. 

Sirnio Pedro Alves Pequeno 
Prefeito Municipal de Or6s 
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