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DECRETO: 
 

D E C R E T O  Nº 591/2016. 
 

 
Dispõe sobre a adoção de medidas administrativas para contenção 
de gastos do Município de Aral Moreira – MS, e dá outras 
providências. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, Estado de Mato Grosso 

do Sul, no uso de suas atribuições Legais a que são conferidas pela 

Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município... 

 

- Considerando que a Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal estabelece o princípio do equilíbrio das 

contas públicas;  

 

- Considerando o limite de gastos com pessoal previstos na 

mencionada Lei de Responsabilidade Fiscal;  

 

- Considerando a recente queda de repasse do Fundo de Participação 

do Município (FPM), ocorrida no mês de setembro do corrente ano, na 

quantia de 24% (vinte e quatro por cento); 

 

- Considerando a necessidade de adequar as nossas despesas à 

programação financeira de entrada de receitas para o corrente ano, 

bem como prestigiando o Principio da Supremacia do Interesse 

Público sobre o interesse Privado; 

 

- Considerando o principio administrativo da autotutela da 

administração pública; 

 

- Considerando ser imperativo 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; 

 

 

D E C R E T A : 

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

incremento à receita, no sentido de equilibrar as contas públicas, na 

execução orçamentária de 2016, evitando o déficit financeiro e o 

orçamentário do corrente ano.  

 

Art. 2º Para a redução das despesas, ficam determinadas as seguintes 

ações: 

 I – Ficam suspensos os pagamentos de férias indenizadas, salvo 

expressa disposição do Prefeito Municipal;  

II – O consumo de telefone, energia, fotocopiadoras, etc, devem ser 

severamente controladas pelas respectivas Secretarias Municipais; 

III – O uso do veículo da Frota Municipal deve se restringir nos dias de 

expediente, ficando vedado a utilização em serviços extra, com exceção das 

ambulâncias e veículos de saúde;  

IV – Ficam suspensas as autorizações para os servidores participarem 

de cursos, seminários, feiras, capacitações e congressos, salvo expressa 

autorização do Prefeito Municipal;  

V – Ficam suspensas todas as compras e emissão de requisições de 

produtos e serviços, sem prévio aporte financeiro através de empenho junto 

a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. 

§1º As emissões de requisições e compras, que alude o inciso V, 

devem passar no Gabinete do Prefeito e/ou junto a Secretaria de Fazenda e 

Planejamento para autorização destas.  

§2° Os pagamentos de compras efetuados em desacordo com o 

presente artigo, serão de exclusiva responsabilidade de quem as efetuar. 

Art. 3º As despesas com Obras, Instalações, Equipamentos de material 

permanente, só serão autorizadas por extrema necessidade, justificadas 

pelos Secretários Municipais e autorizadas pelo Prefeito.  

Art. 4º  Ressalvadas as transferências de origem constitucional ou 

legal, não será concedido, no período, apoio financeiro, a qualquer título, 

para: 

 I – o setor privado; 

 II – a realização de eventos culturais; 

 III – a realização de eventos esportivos. 

 Parágrafo Único – As vedações previstas neste artigo poderão ser 

excepcionadas em casos expressamente autorizados pela Secretaria 

Municipal Planejamento e Finanças e o Gabinete do Prefeito, mediante 

justificativa fundamentada da autoridade competente. 

Art. 5º  É vedado a todas as Secretarias:  

I – novas nomeações de servidores, comissionados, contratações ou 

convocações, com exceção dos servidores aprovados em concurso público, 

ou que seja de extrema necessidade devidamente fundamentada;  
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II – novos afastamentos ou cedência de servidores, com ônus para o 

Município, para órgãos federais, estaduais ou municipais; 

III – a concessão de:  

a) novas gratificações para prestações de serviços extraordinários, 

quando não autorizados expressamente pela Secretaria Municipal de 

Planejamento e Finanças;  

b) novas licenças para tratar de interesses particular – TIP, quando 

implicarem em nomeações para substituição;  

c) gozo de licenças-prêmio, quando implicarem em substituições ou 

convocações; 

 d) concessão de diárias para participação em seminários, congressos, 

cursos e treinamentos em geral.  

Parágrafo único – As despesas previstas neste artigo poderão, em 

casos excepcionais, ser autorizadas pelo Prefeito Municipal, quando 

presentes razões de relevante interesse público, mediante justificativa da 

Secretaria solicitante. 

Art. 6º Fica autorizada a revisão das cedências aos demais entes da 

Federação, podendo os antes cedidos regressarem as Secretarias e órgãos 

do Município, a fim de evitar contratações e demais gastos com pessoal.    

Art. 7º Fica autorizada a rescisão de contratos de trabalho temporário 

para atender excepcional interesse público, não mais havendo a 

necessidade da permanência da contratação a que alude o artigo 37, IX da 

Constituição Federal.  

Art. 8° Em face das medidas adotadas neste Decreto, ficam suspensos 

todos os tipos de despesas de investimento e através de subvenções 

sociais, ressalvados aquelas decorrentes de convênios já firmados e 

autorizados por expressa disposição Legal.  

Art. 9º  As medidas previstas no presente Decreto terão vigência até a 

data de 31 de Dezembro de 2016. 

Art. 10º  Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA - MS, 17 DE OUTUBRO 

DE 2016. 

             
 
 
                                                 EDSON LUIZ DE DAVID 
          Prefeito Municipal 

 


