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DECRETO Nº 970/2015 
de 20 de julho de 2. 015 

"Dispõe sobre medidas objetivando a contenção de despesas no âmbito da Administração 
Pública Municipal e dá providências correlatas". 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do 
Município de Nova Canaã Paulista, Estado de Sêo 
Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal do 
Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa 
pública: 

CONSIDERANDO o compromisso de manter em dia o pagamento dos fornecedores e dos 
servidores municipais; 

CONSIDERANDO as dificuldades financeiras que atravessa o Pais e por consequência o 
Serviço Público Municipal; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a crise financeira internacional reduzirá as 
exportações de commodities, a comercialização de produtos e serviços e. conseouentemente, 
a arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais, implicando na diminuição das 
transferências do FPM, F'PEX, Lei Kandir, FUNDEB e IPVA, ICMS, entre outros; 

D E CRETA: 

Art. 1°. Até que a situação seja normalizada, fica determinada a redução em, 
no mínimo, 30% (trinta por cento), em relação à média dos gastos efetuados no corrente exercício, 
no que se refere a: 

1-água; 

li - energia; 

Ili - telefonia; 

IV - produtos de limpe a; 

V - combustíveis 

Parágrafo único. Os consumos ele água, energia, telefonia e combustíveis deverão 
ter suas metas de redução comparadas com o mesmo mês correspondente ao ano anterior, de forma 
a ter-se um parâmetro homogêneo de análise. ou seja. levando-se em consideração o critério da 
sazonalidade necessária e a trpicrdade dos gastos 

Art. 2°. Além das medidas emergenciais tratada pelo artigo 1° deste Decreto 
os orgãos e enudaces da Administração Municipal deverão observar. permanentemente os seguintes 
procedimentos 
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1 - reduzir ao mínimo o uso de equipamentos de ar condicionado e ventiladores; 

li - os telefones somente serão utilizados para uso do serviço, sendo restrita a ligação para aparelho celular; 

Ili - a impressão de documentos e suas reproduções limitar-se-ão à quantidade absolutamente necessária; e 

IV - a utilização de veículos deverá ser otimizada. 

Art. 3°. Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto, devem os dirigentes 
dos órgãos e entidades municipais: 

1 - zelar pelo cumprimento destas medidas; 

li - executar as ações programadas em sua área de atuação; 

Ili - manter rígido controle no fornecimento de utilização dos veículos oficiais; 

IV - acompanhar e controlar a distribuição de recursos humanos, remanejando-os, 
quando necessário, de uma unidade para outra; 

V - adotar as demais medidas necessárias à sua implementação. 

Parágrafo único. Os Departamentos Municipais deverão priorizar os gastos com 
recursos de convênios e ou programas de repasses federais e estaduais para que não cessem os 
repasses mensais ou a diminuição dos mesmos. 

Art. 4°. Ficam estabelecidas, ainda, as seguintes medidas administrativas para 
racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas no que se refere a gastos com 
pessoal durante o período de vigência do presente decreto: 

1 - redução de pagamento de horas extras e adicional noturno; 

li - proibição de concessão de férias. 

Parágrafo único. Caso haja necessidade, visando o bom andamento do serviço 
público, o Prefeito Municipal, por ato administrativo, poderá autorizar qualquer concessão suspensa 
ou proibida pelo presente decreto. 

Art. 5°. Este decreto entra em vigor a partir do dia 1 ° de agosto de 2015, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registrado em livro próprio Publicado por afixação no lugar e costume. Determinada a publicação 
na imprensa regional 


