
*-^.1-.i-

cÂNDtDo cogór
ESTADO DO RIO GFIANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRBTO N" 036/2015, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.

DETERMINA CORTE DE DESPESAS

Considerando que em 2015 houve redução do repasse do FPM em torno
de RS 196.000,00;

Considerando que repasses de programas estaduais do transporte escolar,
merenda escolar e programas vinculados a Assistência Social estão em atraio;

Considerando o reajuste das tarifas de serviços públicos de energia
elétrica, telefone e combustíveis que, consequentemente, gera aumento em todos os
produtos e prestação de serviços ao Município:

Considerando a previsão dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar no 101/2000) de não deixar despesas empenhadas no último semestre
sem a correspondente cobeftura hnanceira;

Considerando a necessidade de ajustar o orçamento de acoldo com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias;

Considerando que as medidas adotadas não comprometerão os serviços
essenciais do Município, notadamente de Saúrde e Educação;

DECRETA

4fi. lo - Fica vedada a reahzaçáo de despesas de viagens e de diárias,
por pafie de servidores públicos sendo que, as despesas realizadas em viagens dos
servidores serão ressarcidas ao servidor com apresentação de notas fiscais, exceto
motoristas da saúde.

Art. 2o - Fica vedada a convocação e realização de serviços
extraordinários - horas extras, com exceção do transporle de alunos e de pacientes.

Art. 3o - Fica vedada, a partir desta data, arealizaçáo de qr-ralquer despesa
de manutenção ern toda e qualquer Secretaria e ou Setor, que possa ser adiada, a não ser
que seja imprescindível aos serviços essenciais da Educação e Saúde.

Art. 4o- Fica aberla a revisão dos Contratos de Prestação de Serviços e
Assessoria.

4ft. 5o - Fica limitada a prestação de serviços de máquinas a particulares,
em serviços não subsidiados, bem como o uso restrito do maquinário no horário de
expediente, exceto para enterro de animais.
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Art. 6o - Fica condicionada à autorização prévia da Secretaria das
Finanças, o empenho, liquidação e pagamento de qualquer despesa.

Ar1. 7o - O deste Servidor Público
determina a sua pessoal, em especial no custeio

8o - Previsão de corte na folha de pessoal do quadro de cargos
funções gratificadas e contratados em caráter temporário da

Mr-rnicipal.

- Os casos de exceção deste decreto serão autorizados pelo Chefê
mediante justificativa em que fique comprovada a urgência e o
público.

até 3l
10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá sua

dezembro de 2015.

do Prefeito de Cândido Godói, em 1 I de Setembro de 2015
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