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DECRETO Nº 0176, DE 03 DE JUNHO DE 2015 

 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS PARA CONTENÇÃO DE 

GASTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINA, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da 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 que o artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 dispõe que, se 

verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não 

comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será promovida limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 

orçamentárias; 

Considerando que, conforme relatório de execução orçamentária apresentado 

pelo Controle Interno, há um déficit de arrecadação de R$ 6.086.801,60 (seis 

milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos); 

Considerando que o Controle Interno informa haver, na Tesouraria do Município, 

um déficit de R$ 728.997,67 (setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e 

sete reais e sessenta e sete centavos), sem previsão financeira para solvê-lo de 

imediato; 

Considerando a queda significativa nos repasses referentes à distribuição do 

valor do Fundo de Participação dos Municípios – FPM – e do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB; 

Considerando a queda nas principais receitas pelo desaquecimento da economia 

a nível nacional, com impacto direto no município; 
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Considerando a recomendação nº 06 do Controle Interno, que sugere medidas de 

contenção de despesas a serem adotadas pelo Poder Executivo; 

Considerando a necessidade de adequar as despesas à programação financeira 

de entrada de receitas para o corrente ano; 

Considerando ser imperioso estabelecer medidas visando à redução do custo 

administrativo, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços 

essenciais do Município; 

Considerando a necessidade de se manterem os investimentos públicos 

indispensáveis ao incremento da economia local; 

Considerando ser imperativo assegurar a regularidade dos pagamentos aos 

servidores públicos, bem como aos fornecedores; 

Considerando que as medidas, ainda que de pequeno impacto, serão de 

fundamental importância para a adequação à nova realidade financeira e 

orçamentária do Município; 

 

DECRETA: 

 

  Art. 1º. Fica implantado o programa de contenção de despesas e de 

incremento da receita, no sentido de equilibrar as contas públicas, na execução 

orçamentária de 2015, evitando o déficit orçamentário e financeiro nas contas do 

Município. 

 

Art. 2º. Visando ao incremento da receita, a Secretaria de Fazenda 

deverá intensificar a fiscalização nas atividades prestadoras de serviços, em 

especial as realizadas pelas concessionárias de serviços públicos e demais 

atividades de alcance imediato. 

 

Art. 3º. A Secretaria de Fazenda deverá providenciar a emissão de 

carta com aviso de vencimento para cobrança aos devedores do IPTU do ano de 

2014, alertando sobre os acréscimos de juros, multas e correção monetária, bem 

como de honorários de sucumbência e custas judiciais decorrentes de eventual 

execução fiscal. 
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Art. 4º. A Procuradoria Jurídica do Município, após esgotadas as 

possibilidades de cobrança amigável, deverá ajuizar ações em face dos devedores 

dos tributos municipais inscritos em dívida ativa. 

 

Art. 5º. Para promover a redução de despesas, fica limitada a 

emissão de empenhos e a movimentação financeira, com base nos seguintes 

critérios: 

I – Proibição de nomeação em cargo comissionado, salvo em caso 

de substituições;  

II – Suspensão da ampliação de carga horária, exceto no caso de 

serviços essenciais ou quando expressamente autorizada pelo Prefeito; 

III – Restrição das ligações dos telefones fixos da Prefeitura para 

telefone móvel (celular), de acordo com os critérios fixados pela Diretoria de 

Planejamento, ficando a cargo desta Diretoria o levantamento das linhas 

telefônicas existentes e o cancelamento das que não se mostrarem necessárias, 

promovendo, se for o caso, a colocação de ramal; 

IV – Redução do número de cópias e impressões, com a utilização 

racional de papel e por meio da utilização de meios eletrônicos de comunicação; 

V – Suspensão da concessão de férias regulamentares, à exceção 

daquelas que já foram autorizadas ou das que constam de escala já elaborada 

pela respectiva Secretaria; 

VI – Proibição de cessão e/ou locação de veículos para a realização 

de passeios, jogos ou viagens de qualquer natureza, em atividade da 

municipalidade ou de instituições não governamentais; 

VII – Suspensão das autorizações para os servidores participarem 

de cursos, seminários, feiras, congressos e assemelhados, exceto participações já 

autorizadas ou decorrentes de obrigação legal; 

VIII – Suspensão da aquisição de materiais permanentes com 

recursos ordinários, exceto em casos de extrema necessidade, devidamente 

justificada; 
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IX – Suspensão de todo e qualquer tipo de auxílio para a realização 

de eventos promovidos por instituições não governamentais, exceto os que já 

foram autorizados; 

X – Proibição de novas cessões de servidores, com ônus para o 

Município, para Órgãos Federais, Estaduais ou Municipais; 

XI – Proibição de concessão de licenças para tratar de interesses 

particulares, quando implicarem em nomeações ou contratações para substituição. 

 

Art. 6º. O uso de veículos da frota municipal (máquinas, 

equipamentos, veículos, etc) somente se dará mediante autorização do Prefeito 

Municipal ou do Secretário de Governo. 

 

Art. 7º. A Diretoria de Planejamento deverá promover a redução da 

concessão de diárias e de horas extras em 30%. 

Parágrafo único. Para a adoção da medida prevista no caput a 

Diretoria de Planejamento analisará as necessidades de cada Secretaria e 

especificará o percentual de redução que cada uma delas deverá obedecer, de 

acordo com a necessidade do serviço. 

 

Art. 8º. O pagamento de credores fica condicionado à apresentação 

de certidão negativa de débitos municipais de qualquer natureza, devidamente 

atualizada. 

 

Art. 9º. Com vistas à redução dos gastos com energia, água, 

telefone e horas extras, o expediente administrativo das unidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, na Sede do 

Município, ressalvadas aquelas que executem serviços essenciais ou que 

necessitem de horário especial, será temporariamente limitado ao horário de 12:00 

horas às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 08 de junho de 

2015. 

§ 1º. Fora do horário estabelecido no caput deste artigo, as unidades 

administrativas deverão permanecer fechadas, somente podendo ser utilizadas em 

situações excepcionais, mediante autorização prévia e expressa do Prefeito. 
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§ 2º. 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, fiscais sanitários, 

plantonistas em geral e demais servidores que cumprem jornada de trabalho 

diferenciada. 

§ 3º. As unidades administrativas deverão manter, durante todo o 

seu período de funcionamento, servidores para a garantia da prestação dos 

serviços que lhe são afetos. 

§ 4º. As unidades que prestam atendimento direto ao cidadão 

deverão: 

I - manter ininterruptamente servidores, garantindo a prestação dos 

serviços, observada a escala de horário estabelecida pela chefia imediata; 

II - afixar em local visível ao público e publicar nos meios de 

comunicação oficiais o seu horário de funcionamento. 

§ 5º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano funcionará 

no horário compreendido entre 07:00 e 13:00, a partir de 08 de junho de 2015. 

§ 6º. Os servidores que possuem carga horária superior ao horário 

estabelecido no caput e no § 5º deste artigo deverão ficar à disposição do chefe 

imediato, durante o período que exceder o horário especial e que estiver 

englobado em sua carga horária. 

§ 7º. Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos antes e depois 

dos horários estabelecidos no caput e no § 5º deste artigo para que os servidores 

façam o registro no ponto eletrônico. 

§ 8º. Os horários estabelecidos no caput e no § 5º deste artigo serão 

mantidos até o dia 10 de agosto de 2015, quando, então, será concluída a 

avaliação da economia gerada pela medida e verificada a necessidade da sua 

manutenção. 

 

Art. 10. Ficam suspensos todos os tipos de despesas de 

investimentos, ressalvadas as já em execução e aquelas decorrentes de convênios 

firmados com outras esferas de governo, desde que os repasses financeiros sejam 

efetuados dentro do cronograma de previsão legal. 
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Art. 11. A transgressão de qualquer das limitações previstas neste 

Decreto será de responsabilidade dos Secretários Municipais, no âmbito de suas 

pastas. 

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   

DIAMANTINA (MG), 03 DE JUNHO DE 2015. 

 

  

PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO 

PREFEITO MUNICIPAL 


