
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

DECRETO N° 011, DE 19 DE JANEIRO DE 2016.

Estabelece medidas de controle e
contenciio de despesas na administraciio
publica municipal e do outras
providencias.

o Prefeito do Municipio de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuicoes
legais, conferidas pelo artigo 55, incisos II e IV, da Lei Organica do Municipio de Caruaru.

CONSIDERANDO a empenho continuo de planejar, acompanhar e avaliar as acoes do
Poder Executivo no tocante a gestae orcamentaria, financeira e administrativa, em atencao
especial aos dispositivos da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000

CONSIDERANDO que 0 Municipio de Caruaru necessita continuar adotando uin
constante esforco no sentido de veneer as dificuldades financeiras decorrentes da conjuntura
pela qual passam todas as esferas de Governo;

CONSIDERANDO a necessidade de manter medidas de contencao de despesas, a fim de
manter 0 equilibrio economico-financeiro do Municipio e de ajuste do fluxo de gastos com 0

pessoal;

CONSIDERANDO ser imprescindivel estabelecer medidas visando a reducao do custo
da maquina publica municipal;,

CONSIDERANDO que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, serao de
fundamental importancia para adequacao a nova realidade financeira e orcamentaria do
Municipio e para atingir os objetivos previstos no presente ato;

CONSIDERANDO 0 que preve os artigos 21 a 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na gestae
fiscal do Municipio, que se da, entre outras acoes, com 0 equilibrio entre a receita e a despesa
publicas,

DECRETA:

Art. 1° Os orgaos e entidades da adrninistracao direta e indireta, inclusive fundacional, do
Poder Executivo Municipal, adotarao, nos pr6ximos seis (06) meses as disposicoes contidas no
presente Decreto.

Paragrafo unico. Os Secretaries Municipais e Diretores da Adrninistracao Indireta
deverao adotar todas as medidas necessarias para reducao global de suas despesas de custeio e
pessoal referente ao orcamento aprovado para 0 exercicio 2016, para 0 alcance das metas
dispostas neste Decreto, no ambito de atuacao de suas respectivas Unidades Administrativas.

Art. 2° Ficam vedadas:
• I - contratacces, tendo por objeto:
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a) services de consultoria;
b) aquisicao de materiais permanentes m6veis e im6veis;
c) locacao de maquinas reprcgraficas; e
d) locacao de veiculos

II - concessao, aos seus servidores, dos seguintes beneficios:
a) bolsas de estudo;
b) horas extras ou suplementares, por servicos extraordinarios;
c) aquisicao de passagens para transporte intermunicipal e interestadual;
d) indenizacao de ferias ou licenca-premio nao gozadas.

III - a concessao de apoio financeiro para:
a) realizacao de eventos culturais; e
b) participacao de servidores em seminaries, congressos, cursos e treinamentos em geral;

IV - a concessao de apoio financeiro, a qualquer titulo, ao setor privado, ressalvadas as
transferencias de origem constitucional ou legal; e

V - constituicao de novos grupos de trabalho que implique em aumento de despesas, com
atribuicao de gratificacoes para os respectivos membros.

§ 1° Em casos excepcionais, poderao ser realizadas as despesas de que trata 0 caput, com
base em justificativa da autoridade interessada, mediante analise e autorizacao previas do:

I - Prefeito do municipio, nas seguintes hip6teses:
a) da alinea "a" do inciso I, quando a contratacao decorrer de licitacao, nas modalidades

concorrencia e tomada de precos, bem como de inexigibilidade ou de dispensa do certame
licitat6rio, exceto quando a dispensa tiver por fundamento 0 pequeno valor da contratacao;

b) dos incisos IV e V;
II - do Conselho de Qualidade da Gestae Municipal, nas demais hip6teses.

§ 2° 0 disposto no inciso IV do caput nao se aplica as transferencias feitas com recursos
do Programa de Desenvolvimento do Municipio de Caruaru.

§ 3° As vedacoes referidas neste Decreto nao se aplicam as seguintes hip6teses:
I - despesas objeto de disciplinamento especifico, em decreto do Poder Executivo;
II - despesas relativas a obrigacoes contrajdas pelo municipio, a titulo de contrapartida de

convenios ou contratos; e
III - observadas obrigacoes decorrentes de disposicoes legais especificas, despesas

realizadas por entidades da administracao indireta do Municipio.

Art. 30 Ficam instituidos os seguintes sistemas de controle:
I - Sistema de Controle de Ligacoes Telefonicas, tendo por objetivo supervisionar e

controlar a utilizacao dos telefones instalados nas secretarias e demais entidades, inclusive os
do tipo celular;

II - Sistema de Controle de Cornbustiveis, tendo por objetivo supervisionar e controlar 0

consumo de cornbustiveis nas secretarias e demais entidades;
III - Sistema de Controle do Consumo de Agua (COMPESA), tendo por objetivo

supervisionar e controlar 0 consumo nas secretarias e demais entidades.
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Art. 4° 0 Conselho de Qualidade da Gestae Municipal, as Secretarias da Fazenda e da
Adrninistracao do Municipio, e a Coordenadoria de Controle Interno do Poder Executivo
Municipal ficarao responsaveis, observadas as respectivas areas de cornpetencia, pela
fiscalizacao do cumprimento do disposto neste Decreto, podendo expedir instrucoes
complementares a sua execucao.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Palacio Jaime Nejaim, 19 de janeiro de 2016, 195° da Independencia; 128° da Republica.

JOSE QUEIROZ D i IMA
Prefeito

•
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