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ESTADO DO RIO GFIANDE DO SUL

Considerando qr"re em 2014, as receitas municipais não deverão alcançar
a previsão orçada, em especial as que tratam do FpM, quê poderá ficar abaixo da
previsão, no valor de R$ 665.000,00 e do ICMS 160.000,00;

Considerando a previsão dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar no 101/2000) de não deixar despesas sem a correspondente cobertura
Íinanceira no último quadrimestre.

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

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

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

DECRETO N'056/2014, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

DETERMINA CORTE DE DESPESAS

DECRETA:

Art' 1o - Fica vedada a realização de despesas de viagens e de diárias,por parte de servidores públicos, exceto motoristas da sâúde, sendo"que, as despesas
realizadas em viagens dos demais servidores serão ressarcidas, medianà afresentaçao
de notas fiscais comprobatórias.

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

Art' 3o - Fica vedada, a partir desta data, arealizaçáo de qualquer despesa
de manutenção em toda e qualquer Seóretaria e ou Setor, que possa ser adiada, a não serque seja imprescindível aos serviços essenciais da Educaçáo e saúde.

Art' 4.o I li.l limitada a prestação de serviços de máquinas a particulares.
em serviços não subsidiados, bem como o uso restrito do maquinário no horário cle
expediente, exceto para enterro de animais.

4ft. 5' - Fica condicionada à autorizaçáo previa da Secretaria das
Finanças, o empenho, liquidação e pagamento de qualqr.. d.rp.ru.
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Art. 6o - O não cumprimento deste Decreto por qualquer Servidor Público
poderá ensejar sua responsabilização pessoal, no âmbito civil e administrativo. nos
exatos termos da Legislação Municipal vigente.

AÍt.7o - entra em vigor na publicação.

do Prefeito de Cândido Godói, em 0l de S de 2014.
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