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DECRETO MUNICIPAL  N.º 423/2017 

 

 

  

DETERMINA O CONTROLE DE CUSTOS E 

CONTENÇÃO DE DESPESAS COM A 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA E 

INDIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, Estado da Paraíba, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Curral de Cima e pela Constituição Federal e, 

 

CONSIDERANDO, o total desconhecimento da real situação econômica, 

financeira e patrimonial do município, por conta do não cumprimento, 

a cargo da Administração anterior, de todos os procedimentos 

inerentes ao Processo de Transição de Governo, definido pela Lei 

Estadual N° 7865/2005 e Resolução Normativa nº 03/2016; 

 

CONSIDERANDO, que o visível descaso administrativo, causado pela 

Administração anterior e constatado a partir da desordem financeira 

em que se encontra o município de Curral de Cima, para a qual não se 

sabe sobre as disponibilidades dos recursos necessários e indispensáveis 

ao perfeito e regular funcionamento da máquina administrativa na 

manutenção de suas atividades normais, como também para a 

execução de Programas e Ações Governamentais, condição esta que 

obriga ao administrador público a buscar níveis mais elevados e 

eficiência na utilização dos recursos/insumos disponíveis e colocados à 

sua disposição; 

  

CONSIDERANDO, a imperiosa necessidade de serem implantados e 

difundidos hábitos e práticas eficazes no âmbito da Administração do 

Poder Executivo Municipal, que resultem no caráter da economicidade, 

oportunidade e legitimidade; 
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CONSIDERANDO, a exigência de disseminar em cada unidade 

administrativa a importância da redução dos custos administrativos e a 

operacionalização dessas medidas; 

 

CONSIDERANDO, as precárias condições dos prédios públicos, o estado 

de conservação dos veículos oficiais, a falta de materiais de expediente 

nas diversas repartições, a falta de materiais médicos e de 

medicamentos em todas as Unidades de Saúde do Município, a falta de 

comunicação telefônica e energia elétrica, e de condições mínimas de 

desenvolvimento dos trabalhos, 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de se quantificar e qualificar o 

patrimônio municipal, com vistas ao estabelecimento de condições 

mínimas de funcionamento, de funcionalidade e de operacionalização 

em cada uma de suas funções de governo, exercido no âmbito de 

cada pasta (Secretaria); 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de se restabelecer, em caráter de 

urgência-urgentíssima, os serviços de Limpeza e Iluminação Pública, 

reabastecimento dos Postos de Saúde e da manutenção e 

funcionamento da frota de veículos pertencentes ao município, em 

especial, de forma prioritária, os veículos da Secretaria Municipal de 

Saúde; 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que as medidas de controle de custo e de 

contenção de despesas fixadas nesse Decreto, visam o conhecimento 

da realidade econômica, financeira e patrimonial do município de 

Curral de Cima; 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º - Fica estabelecido o Controle de Custos Administrativos e de 

Contenção de Despesas, em cada unidade da Administração do Poder 

Executivo Municipal, sob a responsabilidade de seus respectivos 

titulares; 

  

Art. 2º - Os critérios desse Decreto que visam o Controle de Custos 

Administrativos e a Contenção de Despesas têm por objetivo a 

proposição e operacionalização de medidas, com divulgação dos 
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resultados, que visem sanear os meios do perfeito e regular 

funcionamento de suas unidades, integrantes da estrutura 

administrativa municipal; 

  

§ 1º - Integram este Decreto, como disseminadores das ações de 

Controle de Custos Administrativos e de Contenção de Despesas, os 

Secretários Municipais, Assessores, Diretores, Coordenadores, Gerentes e 

os Chefes de Departamentos, bem como os responsáveis pelos setores 

de compras, almoxarifado, transportes e serviços gerais ou equivalentes; 

  

§ 2º - A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, 

gerenciará a adoção de medidas superiores que se fizerem necessárias 

ao desenvolvimento de ações de Controle de Custos Administrativos e 

de Contenção de Despesas, promovendo, se for o caso, reuniões 

periódicas com as demais Unidades; 

  

Art. 3º - Os Secretários Municipais ficam na obrigação de apresentar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, relatório circunstanciado das condições físicas 

e estruturais em que receberam suas respectivas pastas, inclusive, 

quanto aos seus bens móveis (incluindo equipamentos), quantitativos de 

materiais de expediente, porventura nelas encontrados e quadro de 

pessoal efetivo e/ou à disposição da respectiva Unidade, incluindo 

estagiários, no momento encontrado, tal como, no mesmo expediente, 

expor através de levantamento criterioso de austeridade e 

economicidade, as reais necessidades para operacionalização 

administrativa da Unidade, por períodos mensais, ressalvados os limites 

orçamentários para o exercício em curso e as disponibilidades 

financeiras para viabilização dessa necessidade, depois de promovidas 

as exposições concretas ao Chefe do Poder Executivo.  

  

Art. 4º - Fica rescindido todo e qualquer Contrato de Prestação de 

Serviços e de locações, excetuando-se, apenas, os de locação predial, 

cujo imóvel esteja sendo utilizado por alguma atividade inerente as 

ações da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, em funcionamento e 

imprescindível a sua regular manutenção; 

 

Art. 5º - Fica proibida a realização de qualquer despesa pública sem a 

expressa e prévia autorização do Prefeito, indistintamente; 
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Art. 6º - São adotadas as seguintes medidas de contenção de despesas 

com pessoal, no âmbito da administração do Poder Executivo 

Municipal: 

 

I – a partir desta data, ficam exonerados os atuais ocupantes de cargos 

de provimento em comissão e rescindidos todos os contratos de pessoal 

por prazo determinado e por excepcional interesse público, seja na 

forma de estágio ou de prestadores de serviços, em vigor na data da 

publicação deste Decreto; 

 

II – Ficam igualmente exonerados todos os servidores detentores de 

Funções Gratificadas; 

 

III – Ficam suspensas, por tempo indeterminado a concessão de 

quaisquer vantagens ou direitos dos servidores, além de qualquer 

Gratificação, de qualquer natureza, porventura ainda existentes e 

detectadas na folha de pagamento de pessoal, além daquelas que 

representem despesas acessórias à folha de pagamento; 

 

IV – Fica revogado todo e qualquer Decreto, que tenha concedido 

irregularmente quaisquer reajustes e/ou equiparação de vencimento 

e/ou vencimentos de categorias funcionais isoladas ou de serviços 

individualizados, durante o exercício findo, correspondente ao ano de 

2016, devendo a presente medida retroagir à data de sua concessão e, 

após constatação pela Secretaria de Administração, seja procedida a 

devida cobrança do recebido indevidamente e, cientificado o 

Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 

para as devidas providências, sem prejuízos das ações que poderão vir 

a ser promovidas através dos Procuradores do Município; 

 

V – Ficam suspensas por tempo indeterminado todas e quaisquer 

despesas com a realização de viagens, como sendo: Concessão de 

Diárias, Passagens Aéreas e Terrestres, Taxas de Inscrição em 

participações de Congressos, Seminários, Conferências, Encontros, 

Treinamento, Capacitação, etc., excetuando-se apenas as de caráter 

de extrema urgência e, autorizada, expressa e previamente pelo 

Prefeito; 

 

Art. 7º - Os Secretários Municipais serão os responsáveis pelo controle 

dos gastos com o consumo d´água, luz, Telefone e combustíveis (se for 
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o caso), bem como da utilização racional do material de expediente 

(consumo) em suas respectivas pastas. 

 

Art. 8º - O consumo de combustíveis e lubrificantes serão individualizados 

por viatura e por Unidade Administrativa, com vistas a estabelecer uma 

média mensal de consumo, a cargo da Secretaria competente. 

 

Parágrafo Único – As viaturas oficiais serão utilizadas, de forma restrita e 

exclusiva em serviço. 

 

Art. 9º - Toda e qualquer despesa pública, mesmo que previamente 

autorizada pelo Prefeito, somente serão realizadas depois de atendidas 

todas as formalidade de praxe e transitada em análise pela Comissão 

de Controle dos Gastos Públicos, a ser posteriormente designada pelo 

Prefeito. 

 

Art. 10 – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE–SE, REGISTRE-SE e CUMPRA–SE. 

 

Curral de Cima (PB), 02 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

 


