
DECRETO N.º 4.144, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013

Estabelece medidas administrativas temporárias para
contenção de despesas no âmbito do Poder
Executivo de Unaí; cria e compõe a Junta de
Contenção de Despesas – JCD; dispõe sobre o
expediente das unidades administrativas da
Administração Direta do Poder Executivo; e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNAÍ, no uso de suas atribuições legais,
especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 141, I, “j” e o artigo 96, XIV, da Lei Orgânica
do Município, com a redação atribuída pela Emenda à Lei Orgânica n.º 26, de 21 de fevereiro de
2006, e

CONSIDERANDO as dificuldades financeiras do Município de Unaí, decorrentes
da queda de arrecadação de receitas dentre os anos de 2008 a 2013;

CONSIDERANDO que o índice de pessoal está elevado desde o mandato passado,
em desencontro com o artigo 18 da Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, (Lei de
Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do
Município e de ajuste do fluxo de gastos;

CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas visando à redução do custo
da máquina pública municipal, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços
essenciais do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter as obras e investimentos públicos
indispensáveis ao incremento da economia local;

CONSIDERANDO ser imperioso preservar os empregos públicos, bem como
assegurar a regularidade dos pagamentos a fornecedores e aos servidores públicos municipais;

CONSIDERANDO que as medidas adotadas, mesmo que de pequeno impacto,
serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do
Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato.
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DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece medidas administrativas temporárias de
racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas no âmbito da Prefeitura Municipal
de Unaí, cria e compõe Junta de Contenção de Despesas – JCD e dispõe sobre o expediente das
unidades administrativas da Administração Direta do Poder Executivo.

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas temporárias para
racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas, sem prejuízo das que vierem a ser
adotadas pela JCD:

I – instituir a Central de Controle da Frota Oficial pela Secretaria Municipal da
Administração, de modo a racionalizar o uso de todo e qualquer veículo dentro da estrita e real
necessidade;

II – suspender todo e qualquer tipo de auxílio financeiro para realização de eventos
relacionados a atividades festivas promovidos por instituições não governamentais;

III – controlar rigorosamente o uso de linhas telefônicas;

IV – reduzir o consumo de energia elétrica em todas as unidades administrativas;

V – suspender o fornecimento de passagens pela Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Social e Cidadania, salvo as de caráter urgente e inadiável, devidamente
justificadas pelo Secretário Municipal responsável;

VI – conscientizar os agentes públicos a respeito da utilização de materiais de
expediente;

VII – suspender a aquisição de materiais permanentes com recursos ordinários;

VIII – suspender a aquisição de imóveis e de veículos com recursos ordinários do
Tesouro Municipal;

IX – controlar e racionalizar a utilização de cópias reprográficas;

X – suspender a convocação de servidores para prestação de serviços que possam
gerar horas extras, salvo os de caráter excepcional das Secretarias Municipais da Agricultura,
Indústria e Comércio; de Transporte e Serviços Rurais; e de Obras, Infraestrutura, Trânsito e
Serviços Urbanos;
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XI – condicionar o pagamento de credores à apresentação de certidões negativas de
débitos municipais de quaisquer naturezas;

XII – levantamento, por comissão específica, no prazo de até 60 (sessenta) dias, dos
bens móveis inservíveis ao município para serem alienados;

XIII – alienar os bens inservíveis ao município levantados na forma do inciso
anterior;

XIV – suspender a celebração de novos contratos de locação de imóveis e de locação
de veículos, destinados à instalação e ao funcionamento de órgãos e entidades da Administração
Pública do Poder Executivo Municipal;

XV – suspender a contratação de novos serviços de consultoria de qualquer natureza;

XVI – suspender a realização de recepções, homenagens, solenidades e demais
eventos que impliquem em acréscimo de despesa e a consequente contratação de empresas para
realização das citadas atividades, ressalvados os casos excepcionais, devidamente justificados;

XVII – suspender as concessões de patrocínios de qualquer natureza;

XVIII – suspender as veiculações em rádio, jornal e televisão, salvo as institucionais
de caráter emergencial.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, as suspensões previstas neste artigo, serão
analisadas pela Junta de Contenção de Gastos – JCD, e submetidas ao Prefeito.

Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta do Poder Executivo
Municipal de que trata este Decreto deverão, de imediato, adotar medidas necessárias para:

I – reduzir em 50% (cinquenta por cento) a despesa de telefonia em relação à média
do trimestre anterior à publicação deste Decreto;

II – reduzir em 20 % (vinte por cento) os serviços de reprografia;

III – reduzir em 40% (quarenta por cento) as despesas de consumo de água e energia
elétrica de cada Unidade Administrativa;

IV – reduzir em 50% (cinquenta por cento) as autorizações de viagem, para
servidores a serviço da Administração Pública do Poder Executivo Municipal, abrangendo a
concessão de diárias e verba de adiantamento para deslocamento salvo nos casos de autorização
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expressa e justificada da Secretaria de Governo nos termos dispostos pela JCD; e

§ 1° O cumprimento da meta estabelecida neste artigo será verificado pela Divisão
de Planejamento Orçamentário e Responsabilidade Fiscal - DIPLAO após o encerramento da
escrituração contábil de 2013.

§ 2° As mudanças na execução orçamentária serão mensuradas pela DIPLAO
compreendendo os períodos de:

I – novembro a dezembro de 2013;

II – janeiro a março de 2014; e

III – abril a junho de 2014.

§ 3° As ações previstas neste artigo buscam evitar déficit na execução orçamentária
do ano de 2013.

Art. 4º Cabe aos Secretários Municipais promover as adaptações necessárias para o
alcance das metas dispostas neste Decreto, no âmbito de atuação de suas respectivas Unidades
Administrativas.

§ 1º As Unidades Administrativas competentes adotarão as medidas e procedimentos
necessários à redução das despesas de custeio administrativo e à sua adequação aos limites fixados
neste Decreto, inclusive com relação aos contratos, licitações e à descentralização de créditos.

§ 2º Estarão sujeitos a sanções administrativas, os gestores que não cumprirem as
metas estabelecidas neste Decreto, cabendo à Junta de Contenção de Despesas definir, com o
conhecimento do Chefe do Executivo, a pena a ser imposta.

Art. 5º Fica criada a Junta de Contenção de Despesas, identificada pela sigla JCD,
destinada a acompanhar, medir o desempenho e auxiliar os responsáveis pelas Unidades
Administrativas no alcance das medidas estabelecidas neste Decreto.

Art. 6º Integram a JCD os seguintes servidores:

I – Danilo Bijos Crispim, Assessor Municipal, inscrito na Matrícula Funcional n.°
10007-8;
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II – Fernando Araújo de Oliveira, Assistente Administrativo I, inscrito na Matrícula
Funcional sob o n.º 11792-2;

III – José Liliomar Sousa Caixeta, Assistente Técnico I, inscrito na Matrícula
Funcional sob o n.° 01378-1;

IV – Ludymila Matos Lopes de Oliveira Nicolau, Assistente Administrativo I,
inscrita na Matrícula Funcional sob o n.º 11708-0;

V – Gabriela Silva Rodrigues, Auxiliar Administrativo III, inscrita na Matrícula
Funcional sob o n.° 03637-4;

VI – Eva Nilce de Faria Pires, Agente Administrativo I, inscrita na Matrícula
Funcional sob o n.° 11715-2;

VII – Marcos Roberto Beraldo de Oliveira, Agente Administrativo I, inscrito na
Matrícula Funcional sob o n° 11800-0;

VIII – Olímpio Antunes Ribeiro Neto, Assessor Especial de Gabinete, inscrito na
Matrícula Funcional sob o n.° 12062-5;

IX – Roberto César Gonçalves Prates, Auxiliar Administrativo III, inscrito na
Matrícula Funcional sob o n.° 03486-0;

X – Rony Von dos Reis de Camargos, Fiscal de Tributos III, inscrito na Matrícula
Funcional sob o n° 02130-0;

XI – Paulo Gilberto Alves de Sousa, Procurador Adjunto, Matrícula Funcional sob o
n.° 12203-1.

§ 1º A função de membro da JCD não será remunerada, considerada, porém, serviço
de relevante interesse público, a ser atestado nos respectivos assentamentos funcionais dos que a
integrarem.

§ 2º A JCD poderá desdobrar-se em grupos de trabalhos específicos, de acordo com a
necessidade.

§ 3º A JCD deverá se reunir com o Prefeito a cada 30 (trinta) dias.

§ 4º Compete à JCD:
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I – coordenar e supervisionar as medidas administrativas e metas estabelecidas neste
decreto;

II – requisitar servidores;

III – requisitar relatórios, planilhas, demonstrativos, dentre outros tipos de
documentos;

IV – dedicar tempo integral aos trabalhos;

V – propor, ao Prefeito e aos Secretários Municipais, medidas administrativas que
visem racionalizar as rotinas de trabalho, com vistas a tornar mais eficientes e econômicas as
atividades burocráticas desempenhadas pelos órgãos do Poder Executivo;

VI – propor medidas de desconcentração e descentralização administrativas, com o
objetivo de assegurar que as decisões meramente executórias sejam tomadas no nível hierárquico
mais baixo possível;

VII – auxiliar a Secretaria Municipal da Administração e a Secretaria Municipal de
Planejamento na reorganização espacial da sede do Poder Executivo, de modo a propiciar maior
racionalidade e eficiência na execução das atividades-meio;

VIII – auxiliar a Secretaria Municipal da Administração, através do Departamento de
Recursos Humanos, no diagnóstico das necessidades de capacitação e treinamento de servidores
públicos e dos gestores de unidades administrativas; e

IX – elaborar políticas de gestão em parceria com o gestor da Secretaria Municipal
de Saúde, visando adequar as medidas administrativas de contenção de despesa, em concordância
com o presente decreto, sem comprometer os níveis de atendimento à população.

§ 5º A JCD será coordenada por uma comissão diretora, representada por:

I – Danilo Bijos Crispim, Presidente;

II – Fernando Araújo de Oliveira, Vice-Presidente; e

III – Ludymila Matos Lopes de Oliveira Nicolau, Secretária.

Art. 7° Para que as mudanças possam ser mensuradas, a Secretaria Municipal da
Administração deverá, em tempo hábil, fornecer condições adequadas de funcionamento ao
Departamento de Contabilidade, incluída reforma física do setor, com o intuito de sanar o atraso na



(Fls. 7 do Decreto n.º 4.144 de 11/11/2013)

confecção de relatórios essenciais para o controle das reduções dispostas neste Decreto.

Art. 8° O expediente administrativo das unidades da Administração Direta do Poder
Executivo Municipal, ressalvadas aquelas que executem serviços essenciais ou necessitem de
horário especial, será das 12:00 horas às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 18 de
novembro de 2013.

§ 1º A alteração do expediente administrativo não implica redução da jornada de
trabalho dos cargos efetivos criados por lei.

§ 2° A previsão contida no caput deste artigo não modifica a jornada de trabalho
exercida pelos servidores que efetuam serviços em horários especiais, como responsáveis pela
segurança dos prédios públicos, fiscais sanitários, plantonistas em geral e demais servidores que
cumprem jornada de trabalho diferenciada em serviços essenciais.

§ 3º Nas repartições que prestam serviços de natureza essencial ou que necessitem de
horário especial, poderá ser adotado, a critério do respectivo Secretário Municipal, o sistema de
turnos ininterruptos de 6 horas de expediente, desde que a medida não implique acréscimo de
pessoal.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, perdurando seus
efeitos até 30 de junho de 2014, podendo ser prorrogado por conveniência da administração.

Unaí, 11 de novembro de 2013; 69° da Instalação do Município.

DELVITO ALVES DA SILVA FILHO
Prefeito


