
DECRETO Nº  884/2014 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014.

“DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE
EXPEDIENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA, NO
PERÍODO DE 15 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUIZ AMÉRICO FONTOLAN, PREFEITO MUNICIPAL DE
INDIANA, DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a acentuada diminuição dos repasses dos recursos obrigatórios
oriundos dos Governos Federal e Estadual (FPM, ICMS e outros), que tem
contribuído sensivelmente para que o Município de Indiana reestruture a sua
capacidade de investimentos e de manutenção dos serviços públicos municipais;

CONSIDERANDO que o Município de Indiana, tem ao longo dos últimos anos,
sofrido uma redução drástica dos índices de participação dos repasses dos recursos
das diversas esferas do governo, o que tem contribuído para reduzir a sua
capacidade de investimentos e da própria manutenção dos serviços públicos;

CONSIDERANDO que a manutenção de todos os serviços postos à disposição da
comunidade tem acarretado um sensível acréscimo e em contra partida está
ocorrendo, conforme registros uma sensível diminuição das receitas mensais na
forma de repasses, alternando sensivelmente o equilíbrio econômico entre receita x
despesas, de acordo com as regras capituladas na Lei Federal n. 4.320/64, e de suas
alterações posteriores;

CONSIDERANDO que a adoção de medidas de contenção de despesas deverá ser de
caráter obrigatório, atingindo todas as unidades administrativas, de forma a
compatibilizar o equilíbrio econômico-financeiro entre receitas x despesas, de
acordo com as normas preconizadas na Lei Federal n. 4.320/64, e de suas alterações
posteriores;



CONSIDERANDO que há necessidade de dar continuidade obrigatória dos serviços
declarados de natureza essencial entres eles: os de limpeza pública; manutenção
dos serviços de saúde; educação, assistência social, remoção de lixo, cemitérios,
dívidas parceladas junto aos órgãos governamentais (INSS e FGTS),
aperfeiçoamento, aprimoramento e melhorias no funcionamento e gerenciamento
de toda a administração, contrapartida de convênios firmados com as mais diversas
esferas de atuação, previsão de 13º salário, desde que devidamente justificadas
pelo ordenador das despesas por ocasião da emissão da Requisição de Compras e
das respectivas Notas de Empenhos Prévios, em consonância as disposições
contidas na Lei Federal n. 4.320/64, e de suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO ainda o disposto no artigo 5º, da Lei Federal n. 8.666/93, de
21.06.1993, e de suas posteriores alterações; no artigo 12, da Lei Complementar n.
101/00, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF); na Lei Federal n.
4.320/64, e nas Instruções n. 02/2008, baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.

CONSIDERANDO finalmente que compete ao Poder Público Municipal à
regulamentação dos serviços administrativos municipais, principalmente visando
garantir a transparência da gestão fiscal de que trata a Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF – Lei Complementar n. 101/00, de 04.05.2000.

D E C R E T A:

Art. 1º - Visando implementar política de racionamento de gastos
dada à instabilidade econômica que assola o País e a atual crise mundial, registrada
através dos inúmeros veículos de imprensa, que afeta a todos os cidadãos de forma
direta e indireta, e que atinge sobremaneira os Municípios brasileiros,
principalmente os de pequeno porte, que se vêem na obrigação de reprogramar e
reajustar a sua peça orçamentária de acordo com as Leis Federais ns. 4.320/64;
8.666/93 e 10.520/02; Lei Complementar n. 101/00, de 04.05.2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), e nas Instruções n. 02/2008, do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo – TCESP, as medidas de gastos a serem adotadas
serão regidas por este Decreto e adotadas até o dia 31 de dezembro do exercício
corrente.



Art. 2º – Entende-se como medida de contenção e redução toda
aquela que visa diminuir os gastos para execução e manutenção dos serviços
públicos.

Art. 3º – Fica assegurada à comunidade a prestação de todos os
serviços tido como essenciais, garantindo, assim o mínimo necessário a fim de evitar
prejuízos de quaisquer espécies (combate de surtos epidemiológicos, proliferação
de doenças, contaminação, os de limpeza pública; manutenção dos serviços de
saúde; educação, assistência social, remoção de lixo, cemitérios, dívidas parceladas
junto aos órgãos governamentais - INSS e FGTS - etc...).

Art. 4º – No período de 15 a 19 de Dezembro do exercício de 2014,
não haverá registro de expediente destinado ao atendimento público no Prédio da
Prefeitura Municipal de Indiana, ficando o mesmo restrito ao expediente interno, no
sentido de manter em perfeita regularização todos os atos e expedientes que devam
ser cumpridos pelos servidores públicos municipais. 

§ 1º – A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais
obedecerá a tabela de horários fixados pelo Departamento de Pessoal. 

§ 2º – Não haverá suspensão e interrupção dos trabalhos sendo que
todas as atividades deverão ser desempenhadas pelos servidores públicos
municipais.

Art. 5º - Ficam mantidos durante o período a que se refere o art. 4º,
deste Decreto, os serviços destinados ao atendimento à educação de Ensino
Fundamental.

Art. 6º – As faltas abonadas e justificadas previstas no Estatuto dos
Funcionários, não serão permitidas nos dias citados no artigo 4º, deste Decreto, haja
vista a necessidade imperiosa de desenvolvimento das atividades laborativas. 

Art. 7º - Os serviços de telefone – ligações internas e externas –
deverão ser devidamente solicitadas, via telefonista responsável que



obrigatoriamente manterá registros do numero do telefone chamado, a
identificação do usuário, a data, o horário e o assunto a tratar.

§ 1º – As ligações telefônicas deverão ser exclusivamente para tratar
única e tão somente aos interesses públicos, ficando o funcionário, em caso de não
constatação deste item, responsável ao ressarcimento ao erário público do
montante a ser despendido, a este título.

§ 2º - Será automaticamente lançado o débito do valor
correspondente à ligação, que será descontado em sua folha de pagamento mensal.

Art. 8º - A rede mundial de computadores (internet) será utilizada
exclusivamente para atender a demanda de serviços públicos, incluindo-se nestes
aqueles que se destinação à obtenção de informações junto às instituições
financeiras e outros afins, não se permitindo em nenhuma hipótese o uso irracional
desta ferramenta.

Art. 9º - A redução de gastos estender-se-á também para todas as
unidades administrativas e dependências relativamente aos consumos de energia
elétrica e água, submetendo-se somente para os serviços julgados necessários.

Art. 10 – No período indicado no art. 4º, deste Decreto, fica
terminantemente suspenso à concessão de benefícios para gozo de férias para
todos os servidores públicos municipais.

Parágrafo Único – Somente serão concedidas férias aos servidores
cujos registros constatem que haverá acumulação no período, uma vez que há
vedação expressa no sentido de acumulação de férias.

Art. 11 – Os eventuais benefícios concedidos através das unidades
administrativas, no período citado no art. 4º, deste Decreto, deverão sofrer
imediatamente redução, mormente aqueles vinculados à concessão de viagens,
fornecimento de cestas básicas de alimentação, aviamentos, medicamentos,
passagens através de coletivos urbanos e rurais, transportes intermunicipais para
agremiações esportivas e religiosas, e, ainda outros que forem julgados, ficando a



critério de cada uma das unidades a abrangência e as conseqüentes análises devidas
para apreciação dos pleitos registrados.

Art. 12 – Em face das medidas adotadas por este Decreto, ficam
suspensos todos os tipos de despesas de investimentos, ressalvados aqueles
decorrentes de convênios firmados com outras esferas de governo, desde que os
repasses financeiros sejam efetuados dentro do cronograma de previsão legal.

Art. 13 – Ficam suspensas, também, pelo prazo de aplicação deste
Decreto, as contratações e/ou admissões de pessoal civil, excetuados aqueles
decorrentes da necessidade imperiosa de aprovação de candidatos em concurso
público em vigor nos moldes do art. 37 da Constituição Federal / 1988, e, de
situações urgentes, emergenciais e indispensáveis à continuidade dos serviços
públicos, devidamente justificados mediante procedimento administrativo próprio e
após prévia autorização expressa do Senhor Prefeito Municipal, em despacho
motivado.

Art. 14 – Classificam-se como despesas essenciais e indispensáveis a
solução de continuidade da administração pública municipal aquelas decorrentes de
pessoal civil, encargos patronais, duodécimos da Câmara Municipal, manutenção
dos serviços de saúde, educação, assistência social, limpeza pública, remoção de
lixo, cemitério, dividas parcelas aos órgãos governamentais (INSS e FGTS),
aperfeiçoamento, aprimoramento e melhorias no funcionamento e gerenciamento
de toda a administração, contrapartida de convênios, previsão do 13º salário, e,
desde que devidamente justificadas pelo ordenador das despesas, por ocasião da
emissão da Requisição e da Nota de Empenho.

Parágrafo Único – As despesas descritas no “caput” deste artigo e
que são correspondentes ao exercício financeiro, obedecerão a “Ordem Cronológica
de Pagamentos”, própria e independente para efeitos de pagamento.

Art. 15 – Os impostos, taxas e serviços que tiverem os seus
vencimentos programados para as datas previstas no art. 4º, deste Decreto,
passarão, obrigatoriamente, a serem cobradas no primeiro dia útil imediatamente
após, sem os acréscimos de juros e correção monetária, podendo, inclusive serem
quitados junto às instituições financeiras no Município.



Art. 16 – Serão implementadas medidas de forma necessária e
urgentes através dos órgãos administrativos legais, que visem o recebimento do
montante da Divida Ativa inscrita, bem como ainda dos débitos existentes no
exercício em curso, através de procedimentos judiciais e amigáveis, que têem por
objetivo minimizar o volume registrado, contribuindo para melhorar a arrecadação
do Município.

Art. 17 – O descumprimento de quaisquer regras caracterizadas
neste Decreto sujeitará seu infrator as penalidades previstas na Lei Orgânica do
Município, e, nas normas fixadas na legislação vigente aplicáveis à espécie.

Art. 18 – Os casos omissos e que mereçam melhor entendimento e
atendimento serão devidamente pontuados em face da edição deste Decreto, e
obrigatoriamente resolvidos por ato expresso do Senhor Prefeito Municipal em
respeitável despacho devidamente fundamentado.

Art. 19 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 20 – Revogam-se as disposições em contrário.

Indiana, em 12 de Dezembro de 2014.

LUIZ AMÉRICO FONTOLAN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado, publicado e arquivado nesta Secretaria nos termos da legislação
vigente na data supra.

EUGÊNIO PINHEIRO DE CARVALHO
Resp. pelo Exp. Da Secretaria


