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PREFEITUR A MUNICIPAL DE CACHO[IRA DO PIRIA 
C PJ. 01.612.360/0001-07 

DECRETO N° 1012017 

Estabelece medidas administrativas 
temporarias para ('()nten~ao e otimiza~ao de 
despesas, no ambito do Poder Executivo do 
Municipio de Cachoeira do Piria, Para. e da 
outras providencia~' 

o EXCELENTl,~SIMO SENHOR PREFEIll 0 MUNICIPAL DE 
CACHOElRA DO PIRJh., ESTADO DO PARA, no uso Je suas atribuiyoes legais, 
bern como a plena observancia da Constituiyao Federal, e: 

CONSIDERANDO a obrigayao continua de planejar, acomp3nhar e avaliar as ayoes do 
Poder Executivo no tocarte a gestao oryamentaria, financl~ira e administrativa, em 
atenyao especial aos disp('~;itivos da Emenda Constitucionai 95/2016, que cria urn teto 
para os gastos publicos, t,~m como Lei Complementar Fed~ral 101, de 4 de maio de 
2000, lei de responsabilideJde fiscal; 

CONSIDERANDO que a politica economica do Govemo F(:deral, em especial com a 
desonerayao tributaria realizada na base da receita qUE; compoem 0 Fundo de 
Participayao dos Municirios - FPM e a forma de repasse. que embora em nlimero 
absoluto venha crescendo, mas que de fato nao acompanh.: 0 aumento das despesas 
advindas com, expostas de forma exemplificativa: 0 aumento inflacionario de gastos de 
combustiveis, energia ele!rica, telefonia, aumento salarial. E que tal realidade vern 
atingindo diretamente as fillanyas dos Municipios brasileiros, nao sendo diferente com 0 

municipio de Cachoeira dc, Piria; 

CONSIDERANDO a queda sistematica dos repasses da quota-parte dos Municipios 
paraenses decorrentes do Imposto Sobre Circulayao de Mercadorias e Serviyos - ICMS, 
advindo da queda da anecadayao estadual, amplamente anunciado pelo Govemo 
Estadual, que inclusive laj:you projeto de lei para aumento c':a aliquota do ICMS, bern 
como plano de contenyao de gastos e investimentos; 

CONSIDERANDO, ainda iue nao tendo havido melhoria nos valores advindos do FPM 
e das transferencias governamentais, houve urn aumento significativo das obrigayoes 
dos Municipios, na prestav;io de serviyos apopuJayao, em especial na area de educayao, 
saude e assistencia social, conforme e do conhecimento pubill~O, bern como necessidade 
de manter tais serviyos; 

CONSIDERANDO que 0:; valores repassados ao Municipio pelos Govemos Estadual e 
Federal para a manuteny2:J de programas, pIanos e projeto: por eles criados nao sao 
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suficientes para a cobertma das despesas efetivamente reaLizadas de tais programas, 0 

que obriga 0 Municipio ,1 dispor de grandes valores, con recursos proprios, para 
complementar 0 custo total de diversos programas; 

CONSIDERANDO que, caso estas medidas nao sejam suficientes para superayao da 
crise financeira, a qual padeni Administrayao Municipal desencadear outras medidas, 
ainda mais rigorosas, inclusive nao descartando a reduyao d~ subsidios e vencimentos 
dos servidores publicos proporcional a jornada de trabalho atualmente desenvolvida, 
conforme ensinarnentos da Lei de Responsabilidade Fiscai. (Lei Complementar N°. 
101 /2000), e em observfmcia da Emenda Constitucional n. 95/2016, inclusive, podendo 
haver fusoes de orgaos integrantes da Estrutura Organizacional Administrativa, com a 
finalidade em assegurar e sobressair a supremacia do interesse publico, de forma 
austera, transparente e, sobfetudo legal que atenda aos preceit/)s da Constituiyao Federal 
-CF; 

CONSIDERANDO a necessidade de contenyao de despesas, otimizayao dos recursos 
existentes e qualificayao do gasto publico, primando pda eficiencia na gestao 
governarnental; 

CONSIDERANDO a existencia da mais grave crise econ6mica, e politica, enfrentada 
pelo Brasil em sua hist6ria, inclusive havendo decisao do Supremo Tribunal Federal, 
STF em novembro de 2016, que com as devidas cautelas e modificayoes podem e 
devem ser observadas pdo Municipio de Cachoeira do Piria, face 0 principio da 
legalidade e, principalmente, as decisoes da Corte Constitucic.,:aal, abaixo transcritas: 

"Quanto ao merito, ao reconhecer a complexidade da conlroversia, consignou que a 
resolu~iio do litigio demanda dialogo entre Poderes e orgiios autonomos. Assim, e 
possivel alcan~ar solu~iio conciliatOria para 0 quadro fatico revelado pelas 
dificuldades declaradas pelo Estado do Rio de Janeiro em suas finan~as, agravadas 
pela queda da arrecada~iio prevista para 0 or~amento ·· de 2016. Alim disso, 0 

julgamento da medida cautelar niio afasta a possibi/idade1e posterior audiencia de 
concilia~iio entre as partes . 

... (sic) 

Assentou que 0 dire ito prescrito no art. 168 da CF instrumentaliza 0 postulado da 
separa~iio de Poderes, impedindo a sujei~iio dos demais Poderes e orgiios autonomos 
da Republica a arbitrios e Uegalidades perpetradas no ambito do Executivo. 

Ponderou que a Corte, ao conceder medida liminar e,n caso semelhante (MS 
31.6711RN, DJe de 30.10;2012), PASSOU A AVALlAR A NECESSIDADE DE SE 
ADEQUAR A PREVIS.LjO ORCAMENTAluA A RECEITA EFETIVAMENTE 
ARRECADADA. para fins de defini~iio do direito ao repasse dos duodecimos aos 
demais Poderes e orgiios a utfmomos, sob 0 risco de se chegar a um impasse na 
execu~iio or~amenttiria. 

PONTUOU. AINDA. Ol E A LEI ORCAMENTAluA. NO MOMENTO DE SUA 
ELABORACAO. DECLARA UMA EXPECTATIVA DO MONTANTE A SER 
REALIZADO A TiTU1,O DE RECEITA. QUE PODE OU NAO VIR A 
ACONTECER NO EXE/J.cicIO FINANCEIRO DE Rl1'FERENCIA. SENDO 0 

,/ 
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PODER EXECUTIVO ~ESPONSAVEL POR PROCEDER A ARRECADACAO, 
CONFORME A POLiTICA PUBLICA SE DESENVOLVA. POR ESSA RAtiO, A 
LEI COMPLEMENTAR iOll2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF) 
INSTITUIU 0 DEVER DE CADA UM DOS PODERES, POR ATO PROPRIO, 
PROCEDER AOS AJUSTES NECESSARIOS, COM LIMITACAO DA DESPESA, 
ANTE A FRUSTRACAO DE RECEITAS (ART. 9° DA LRF). Diante disso, 0 
ministro ressaltou que, conforme debates travados no julgamento de merito do MS 
31.6711RN (suspenso em razlio de pedido de vista)~ no ambito federal, os 
contingenciamentos de re~eita e empenho operam em ambiente de dialogo entre 0 
Poder Executivo - que sinaliza 0 montante de frustrar;iio da receita - e os demais 
Poderes e 6rgiios auton6-'tlOS da Republica. NO EXERCicIO DA AUTONOMlA 
ADMINISTRATIVA, TA1S INSTITUICOES DEVEM PROMOVER OS CORTES 
NECESSARIOS EM SdAS DESPESAS, PARA ADEQUAREM AS METAS 
FISCAIS DE SUA RESP:1NSABILIDADE AOS LIMITE.S' CONSTITUCIONAlS E 
LEGAlS A UTORIZAIh)S E CONFORME A CPNVENIENClA E A 
OPORTUNIDADE 

Reconheceu, no entanto, que esse ambiente de dialogo potie encontrar dificuldades 
no caso de algum Poder flU orgiio autonomo se recusar a realizar essa autolimitar;iio. 
Isso ocorreria em raziio da suspensiio, por forr;a de cautelar proferida no julgamento 
da ADI 2.2381DF (DJe de 17.8.2007), da eficacia do § 3" do art. 9° da LRF, que 
prescreve a possibi/idade de 0 Poder Executivo, por ato unilateral, estlpular medida 
de austeridade nas eSferasdos demais Poderes e orgiios au~8nomos. 0 que informa 0 
julgamento da medida ca:ltelar deferida nos autos da ADi 2.238IDF, no ponto, e a 
impossibi/idade de se legitimar a atuar;iio do Poder Executivo como julgador e 
executor de sua propria at. cisiio. 

r 

... (SIC). 

o MINISTRO TEORI ZAVASCKI ACOMPANHOU 0 l~ELATOR. ASSEVEROU 

QUE, EM MOMENTOS DE GRA VE CRISE ECONO:-.fICA, COMO OS QUE 

VIVEM PRATICAMENTE TODOS OS ESTADOS DA FEDERAc40, devem ser 

asseguradas a autonomia e a igualdade entre os PodereJ. Consignou que niio faz 

sentido, em uma situar;iio, de acentuado deficit orr;amentar/o - em que a realizar;iio 

do orr;amento e multo inferior ao previsto -, que um determinado Poder ou orgiio 

autonomo tenha seu tiu£:decimo calculado com base em previsiio de receita niio 

realizada, em detrimento ria participar;iio de outros orgiios t' Poderes. Concluiu que a 

base de calculo dos dUff rfecimos deve observar, aLem de participar;iio percentual 

proporcional, 0 valor reat de efetivo desempenho orr;amen.tdrio e niio 0 valor fLCticio 

previsto na lei orr;amentliria. 


Para 0 ministro Ricardo },ewandowski, que tambem acompanhou 0 relator, havendo 

frustrar;iio de receita, 0 Oi 'us deve ser compartilhado de forma isonomica entre todos 

os Poderes. 


MS 34483-MCIRJ, reL Min. Dias Toffoli,julgamento em 22.11.2016. (MS-34483) 

(http://www.stj.jus.br//arqltivo/informativo/documento/info!mativ0848.htm#Repasse 

de duodecimos e frustrar;t:. f) na realizar;iio da receita orr;am~ ntliria) 


. ( Ill'
/ J 

L 

I 

http://www.stj.jus.br//arqltivo/informativo/documento/info!mativ0848.htm#Repasse
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"decorrente do exame preliminar da a~iio, acolh!:! a demonstra~iio de 
excepciona/idade e insuperabilidade momentiineas do quad.ro economico-flnanceiro 
atual do estado, justijicQildo a ado~iio de medidas extraordinlirias que exigem a 
conjun~iio de esfor~os a supera~iio dessa turbulencia economica" 

(http://www.stj.jus.br/portq1lcms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332940) 

( destaquei). 

CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas visarldo a redw;:ao do custo da 
maquina publica municipal, assegurando, todavia, 0 fun,:ionamento continuo dos 
servic;:os essenciais do Municipio; 

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de adotar medidas preventivas em face do 
ajuste fiscal em curso nn cemirio economico nacional, conforme ja determinado 
pela Emenda Constitucional n° 95/2016, promulgada no dia 15 de Dezembro de 
2016, tendo imediata aphica£3o, mormente a partir de -raneiro de 2017, anD de 
aplicaC30 do or£amento; 

DECRETA: 

Art. 10 Os orgaos da Administrac;:ao Municipal de Cachoeira do Piria, monnente suas 
Secretarias, orgaos de dire(;ao, gestores, diretores, entre outros, deverao adotar todas as 
medidas necessarias para reduc;:ao global de, no minimo, 10% (dez por cento) de suas 
despesas de custeio e pessoal referente ao orc;:amento aprovado para 0 Exercicio 2017 ou 
tendo como referencia os eois anos anteriores, sem que seja \inculativo, realizando-se 0 

que melhor contemplar a t.::onomia de fato, e que contemplern, entre outras medidas, as 
seguintes providencias: 

1- reduc;:ao em 20% (vinte por cento) das despesas com servi(}os contratados; 

II - suspensao do custeio dos celulares institucionais, com excec;:ao aqueles destinados 
aos servic;:os essenciais de cefesa civil, saude, seguranc;:a e protec;:ao social; 

III - bloqueio das linhasfixas para ligac;:oes interurbanas e para celular, limitando a 
habilitac;:ao de uma linha para cada orgao, se necessario, com meta de reduc;:ao destas 
despesas em 50% (cinq.Jenta por cento), com excec;:a0 dos servic;:os essenciais 
devidamente justificados. 

IV - reduc;:ao em, no minimo, 10% (dez por cento) nas despesas referentes ao consumo 
com energia elt~trica e agua; 

v - reduc;:ao em 10% (dez por cento) das despesas com locac;::~o de veicu10s; 

VI - reduc;:ao em 15% (quir<lZe por cento) das despesas com combustive!. 

http://www.stj.jus.br/portq1lcms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332940
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§ 1° Para atingimento das metas defmidas no caput, os orgaos poderao promover 
redu<;:oes nas despesas de pessoal (por exemplo fun<;:ao gratificada e cargo em 
comissao); 

§ 2° As metas de redu<;:ao para a Administra<;:ao Municipal podeni ser revista apos 0 

devido estudo tecnico e medidas pniticas a serem adotadas a partir do presente decreto; 

§ 3° A quantifica<;:ao da redu<;:ao, por orgao, das despesas tratadas neste artigo sera 
monitorada pelo Gabinete do Prefeito, Secretaria de Finan<;:a';, Controladoria Intema, e 
Procuradoria Municipal; 

§ 4° A redu<;:ao de que trata 0 caput para as Secretarias Municipais de Educa<;:ao e 
Saude, aplica-se so mente aos valores excedentes aos limites constitucionais, bem como 
o previsto na Emenda Con'>titucional 95/2016. 

Art. 2°. Os orgaos e entidades municipais de que trata 0 artigo 1° deverao apresentar 
seus pIanos individuais de~edu<;:ao de despesas com custeio a.) Gabinete do Prefeito ate 
28 de Fevereiro de 2017. 

Panigrafo unico. Cabe aos Secretarios Municipais, gestores, e Diretores promoverem e 
acompanharem as medidas propostas no presente decreto, e . nos pIanos de redu<;:ao de 
despesas, para 0 alcance das metas dispostas neste Decreta, no ambito de atua<;:ao de 
suas respectivas Unidades Administrativas. 

Art. 3° 0 plano de que trata 0 artigo 2° devera contemplar, deiltre outras a<;:oes: 

I - a defini<;:ao clara e o~jetiva das medidas que serao adotadas para a redu<;:ao das 
despesas de custeio (alimenta<;:ao, combustivel, loca<;:ao, agua, luz, telefone, material de 
consumo) e servi<;:os contr?tados, bem como 0 percentual proj,~tado de redu<;:ao do gasto; 

II - repactua<;:ao, nos termos do artigo 65, paragrafos e incis(; ~ , da Lei Federal nO 8.666, 
de 21 de junho de 1993, de valores dos contratos vigentes, qu~mdo necessario; 

III - reavalia<;:ao das licit:ayoes em curso que ainda nao tenJ1am sido homologadas ou 
adjudicadas, bem como da~fuelas ainda a serem instauradas; 

IV - defini<;:ao de estrategJa para controle e monitoramento d.as despesas com meta de 
redu<;:ao, conforme defmido no artigo 1° deste Decreto; 

V - contingenciamento de realiza<;:ao de cursos e selllinarios de capacita<;:ao, 
atualiza<;:ao, ressalvados 0~ de ordem legais; 

VI - a revisao de concess~io de licen<;:a premio em que haja recessidade de substitui<;:ao 
do servidor, ou que onere a Administra<;:ao. 

Art. 4° Fica determinad ~~ a adequa<;:ao e observa<;:ao p.ua a realiza<;:ao de novas 
contrata<;:oes e despesas rdacionadas a: 

I - loca<;:ao de imoveis; 
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II - aquisiyao de im6veis (desapropriayoes); 

III - reformas de bens im6veis; 

IV - aquisiyao de veiculos; 

V - locayao de veiculos le\es; 

VI - aquisiyao de maquinas e equipamentos; 

VII - concessao de novas F,:.myoes Gratificadas ou ampliayao .;.las existentes; 

VIII - concessao de diaria~, c passagens na Administrayao Ml:Dicipal; 

IX - aditivos de acrescimo -ie valor de contratos firmados; 

X - contratayao de Serviyos Tecnicos Profissionais - Pessoa Ffsica; 

XI - contratayao de serviyC3 Tecnicos Profissionais - Pessor, Juridica; 

XII - contratayao de servi<;:<)s temporarios; 

XIII - ampliayilo de gastos' com cargos em comissao nas secn~tarias e 6rgaos. 

§ 1°. Somente 0 Chefe d) Poder Executivo podera autorizar a realizayao de novas 
contratayoes e despesas t:om Recursos Pr6prios, elencado"s neste artigo, mediante 
solicitayao formal , devidamente justificada quanta a relev3r cia da despesa pelo 6rgao 
interessado, ressalvadas as de necessidade imperio sa de saJ.de, educayoo, assistencia 
social e procuradoria municipal, sem prejuizo de analise postt'rior. 

§ 2°. Fica determinado ~', Procuradoria Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Finanyas e Secretaria de ?lanejamento elaborayao de estuJo tecnico-juridico sobre 0 

imp acto e determinayoe~; da Emenda Constitucional nU
. 95 /2016 em relayao as 

obrigayoes do Municipio li.e Cachoeira do Piria, bern como as medidas que devem ser 
adotadas para 0 curnprime'<lto da mesma. 

Art. 5° Se verificado, aci final de cada mes, que a reali:iayao da receita nao sera 
suficiente para garantir c- t:quilibrio das contas publicas, adotn-se-ao novas medidas de 
corte de despesas para 0 realinhamento oryamentario. 

Art. 6° A Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, or<; :ill1entada nos Orgaos da 
Administrayao Municipal do Poder Executivo, exceto Secretaria Municipal de Saude e 
Secretaria Municipal de Educayao, sera formalizada conjuntamente pela Secretaria de 
Administrayao, Secretaric;. Municipal de Finanyas, e ';ecretaria Municipal de 
Planejamento, que se resf·,)nsabilizaram por todos os lanY2,;.i.lentos que impliquem em 
alterayao de despesas. 

Panigrafo unico. A ordenayao da despesa com Pessoal e Encargos Sociais, tal como 
esta descrita no capu~ deste artigo, compete conjunta!1lente as Secretarias da 

/ 
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Administrayao, Secretaria de Planejamento, e Secretaria de financ;as, cabendo a esta 0 

provisionamento dos recur'. os financeiros necessarios ao seu I : gular pagamento. 

Art. 7° Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa, que 
viabilizem a execuc;ao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de 
dotac;ao orc;amentaria. 

Art. 8° As propostas de atos que resultem em criac;ao ou aurnento de despesa 
obrigat6ria de carater cOhtinuado, ah~m de atender ao disposto no art. 17 da Lei 
Complementar n 0 101, de 'WOO , deverao, previamente asua ~dic;ao, ser encaminhadas a 
Secretaria Municipal de Financ;as, e Secretaria de Plc:nejamento, para que se 
manifestem, sobre a adequ~.c;ao orc;amentana e financeira deS58.S despesas. 

Art. 9° Subordina-se ao )'egime deste Decreto, alem dos 6rgaos da Administrac;ao 
Direta, a seguinte Autar\.{uia: Instituto de Previdencia dos Funcionarios Publicos 
Municipais de Cachoeira do Piria. 

Art. 10 Este Decreto entrE: em vigor na data de sua pub1icac;iiJ, perdurando seus efeitos 
ate 31 de dezembro d;' 2017, podendo ser proITogado por conveniencia da 
Administrac;ao. 

Publique-se. Registre-se. C 'JIDpra-se. 

Cachoeira do Piria, 12 de janeiro de 2017. 

4$;//' 
/~ONARDO DUTRA V ALE 

lRl':FEITO DE CACHOElRA DO PI1~jA 

Publicado e registrado 

Em, 12/01/2017 
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. uiz ~a, 10 Neves Mo \ teil'o ) 
Secretano Municipal de Acmmistrac;ao e Financ;as 


