
DECRETO Nº. 5.637, 05 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre limites de despesas de custeio, no âmbito

da Administração Pública Municipal direta e dá outras

providências.

O  Prefeito  Municipal  de  Anchieta,  Estado  do  Espírito  Santo,  no  uso  de  suas

atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 71, inciso VIII  da Lei  Orgânica

Municipal, e, considerando a imperiosa necessidade de reduzir as despesas de custeio

no âmbito da Administração Pública Direta;

Decreta:

Art.  1º Os  órgãos  e  unidades  da  Administração  Pública  Municipal  deverão

adotar como metas os seguintes limites de despesas de custeio, tendo como referência a

média dos gastos do exercício 2016:

 I – A extensão de carga horária/horas-extras, quando necessárias, deverá ser

justificada pelo Secretário da Pasta ao Chefe do Executivo;

 II – As autorizações de pagamento de diárias, quando necessárias, deverão ser

justificadas  pelo  Secretário  da  Pasta  ao  Chefe  do  Executivo,  desde  que  atenda  o

disposto na legislação específica;

 III  – Redução de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das despesas relativas a

combustíveis, água, energia elétrica, telefonia e serviços postais;

IV- Todos os veículos que compõem a frota da administração, quando do final do

expediente, deverão ser recolhidos ao pátio da Gerência de Transportes, sendo vedado

o uso do veículo pelo servidor para seu deslocamento até sua residência, salvo mediante

justificativa devidamente apresentada pelo Secretário da Pasta ao Chefe do Executivo. 



Art. 2º As solicitações de apoio para realizações de eventos promovidos pelas

associações  comunitárias  e  instituições  não-governamentais  serão  reduzidas  em,  no

mínimo, 30% (trinta por cento) dos valores gastos no exercício de 2016.  

Parágrafo Único.  A realização dos eventos da municipalidade também sofrerá

redução de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos valores gastos no exercício de 2016.  

 Art. 3º Fica a Gerência Operacional de Licitações e Contratos Administrativos

encarregada de fazer levantamento dos Convênios, Termos de Cooperação, Comodatos,

Contratos,  Atas  de  Registro  de  Preços  e  outros  instrumentos  celebrados  entre  o

Município e demais entidades/empresas, para avaliação entre as partes, com intuito de

reduzir os gastos, sem prejuízo dos serviços prestados. 

Art.  4º   Fica a Procuradoria  Geral  encarregada de fazer o levantamento, no

prazo  de  sete  dias  úteis,  da  Legislação  Municipal  que  normatiza  a  criação  e

funcionamento de Comissões e Conselhos que recebem JETON, para serem submetidas

a processo avaliativo para redução do número de membros, extinção e/ou fusão.

Art. 5º Todas as requisições de despesa referentes à compra de materiais de

consumo e permanentes, bem como as de contratação de serviços de pessoas físicas e

jurídicas,  deverão,  após  criteriosa  análise  da  necessidade,  ser  justificadas  pelo

Secretário da Pasta ao Chefe do Executivo, que poderá autorizá-las ou não.

Art.  6º Determina que a Comissão de Patrimônio, no prazo de 60 (sessenta

dias), realize o levantamento dos bens móveis inservíveis passíveis de serem leiloados.

Art. 7º  Ficam suspensos os custeios para participação de cursos, seminários,

palestras  e  similares  que  sejam  realizados  dentro  ou  fora  do  Estado,  bem  como,

passagens aéreas, traslados, entre outros, exceto quando oriundos de convênios, de

ordem  legal  ou  julgados  de  extrema  importância  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo

Municipal.



Art.  8º Caberá aos Secretários Municipais e aos responsáveis pelos órgãos,

unidades  e  subunidades  administrativas  adotarem  as  medidas  necessárias  para  o

cumprimento deste Decreto.

Art. 9º  Fica instituído o Comitê de Controle e Redução de Gastos Públicos para

avaliar,  acompanhar  e  controlar  as  metas  e  determinações  previstas  no  presente

Decreto, podendo ainda propor novas medidas para diminuição do custeio da máquina

pública, composto pelos seguintes membros:

I - Controlador Geral;

II - Gerente de Planejamento;

III - Procurador Geral;

IV - Secretária de Governo;

V - Secretário de Administração e Recursos Humanos;

VI - Secretário de Fazenda.

Art. 10  Compete ao Comitê de Controle e Redução de Gastos Públicos:

   I - avaliar, validar e monitorar o cumprimento do presente Decreto;

   II  - acompanhar  e  fiscalizar  a  implantação  das  medidas  previstas  neste

Decreto;

   III  -  acompanhar e avaliar  a evolução na redução dos gastos públicos em

decorrência das medidas editadas neste Decreto;



   IV  -  avaliar  e  propor  outras  ações  relacionadas  visando  à  contenção  e

qualificação dos gastos do Poder Executivo;

   V -  expedir normas complementares para orientar a aplicação das medidas

contidas neste Decreto.

   Art. 11  O Comitê apreciará eventual revisão da programação orçamentária ou

financeira de órgãos da administração direta e indireta, considerando o cumprimento

dos dispositivos deste Decreto.

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

 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 05 de janeiro de 2017

Fabrício Petri

Prefeito de Anchieta


