
 
DECRETO N.º 063/2018  

10/08/2018 
 

“ESTABELECE MEDIDAS DE REDUÇÃO DE 
GASTOS E CONTROLE DAS DESPESAS DE 
PESSOAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA, EM EXERCÍCIO, SENHOR ARI PEDRO LORINI, no uso 

das atribuições legais e com fundamento nas normas gerais contidas na Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964 e na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF e 
Artigo 25º da Lei Municipal nº 937/2017 que versa sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício de 2018,  

 
CONSIDERANDO que as medidas se constituirão de instrumento básico de prevenção do 

equilíbrio fiscal preconizado pela LRF para o estabelecimento de um padrão de gestão 
responsável;  

 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de imprimir imediato processo de revisão e de 

controle dos gastos públicos, sob pena de inviabilizar as ações essenciais e de imprescindível 
interesse coletivo;  

 
CONSIDERANDO, que a redução racional dos gastos com pessoal não implica uma perda 

de qualidade do serviço público;  
 
CONSIDERANDO, o disposto no art. 169 da Constituição Federal que determina que a 

despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;  

 
CONSIDERANDO, que, atendendo o mandamento constitucional o legislador federal 

editou a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo, entre outros, os limites de gastos com 
despesas com pessoal; 

 
  CONSIDERANDO, a obrigatoriedade de se dar cumprimento a todos os limites fixados 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal;  
 

CONSIDERANDO, que o município de Sulina - PR, foi alertado pelo tribunal de contas do 
Estado do Paraná a respeito do índice com despesas de Pessoal relativo aos exercícios de 2016 
e 2017; 

 
  CONSIDERANDO, a necessidade da adoção de medidas de contenção de despesas com 
pessoal durante o exercício de 2018, no âmbito do Poder Executivo Municipal; 
 
  CONSIDERANDO, o atual cenário econômico do país com a crescente diminuição da 
atividade econômica e consequente perda de receita por parte do setor público;  



 
CONSIDERANDO, que a crise econômica nacional alcançou as finanças desta 

Municipalidade, traduzindo-se em efetiva diminuição dos valores repassados pela União; 
 
 CONSIDERANDO, que essa perda de receita acumulou no exercício de 2017 e 2018, 

ocasionando uma queda na arrecadação dos Royalties e do ICMS, em relação ao projetado na 
LDO;  

 
E, CONSIDERANDO finalmente, a necessidade do cumprimento das obrigações 

assumidas pelo Município através de contratos ou outros termos de ajustes celebrados com 
terceiros, 

 
  

DECRETA: 
 

Artigo 1º Este Decreto estabelece diretrizes para contenção gastos e de despesas de 
pessoal, que deverão ser observadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, 
efetivadas por meio das fontes próprias do Tesouro Municipal e com recursos ordinários não 
vinculados, a emissão de empenhos e a movimentação financeira no âmbito da Administração 
ficam limitadas, mediante atendimento aos critérios estabelecidos neste Decreto.  
 

Artigo 2º Durante a vigência deste decreto, ficam suspensas as práticas dos seguintes 
atos: 
I - Auxílio financeiro, compreendendo doações e patrocínios para Instituições Públicas ou 
Privadas, exceto aqueles decorrentes de instrumentos legais já existentes ou de comprovado 
interesse da administração; 
II - Contratação de novos serviços de consultoria de qualquer natureza;  
III - Utilização de veículos após o expediente, nos finais de semana, feriados e dias considerados 
ponto facultativo, excetuadas as ambulâncias e os veículos destinados aos serviços de saúde e à 
limpeza pública, conservação de vias públicas, utilizados em regime de plantão, os de uso em 
caráter emergencial e de comprovado interesse da Administração;  
IV - Despesas provenientes de viagens administrativas, salvo nos casos de extrema necessidade 
do serviço público;  
V - Concessão de diárias, gratificações e horas extras;  
VI - Substituições do cargo ou função gratificada ocupado pelo servidor que estiver substituindo 
a chefia imediata. 
VII – Cessão ou locação de veículos para realização de passeios, jogos ou viagens de quaisquer 
naturezas em atividades da municipalidade ou instituições não governamentais, ressalvados os 
casos determinados por Lei ou avençados em Convenio; 
 

 Artigo 3º  Ficam estabelecidas as seguintes metas para limitação de empenho e 
movimentação financeira de despesas com bens e serviços:  
I – Intensificar o controle da frota oficial de veículos e maquinários, de modo a racionalizar o 
uso de todo e qualquer veículo dentro da estrita e real necessidade; 
II – Redução de do uso de combustíveis e derivados de petróleo; 



III - Redução de despesas com vantagens remuneratórias, ficando vedado a concessão de novas 
vantagens, especialmente gratificações, horas extras, diárias, ajudas de custos e 
ressarcimentos; 
IV - Redução, no mínimo, ao equivalente a 30% (trinta por cento) das despesas nas 
modalidades material de consumo e outros serviços de terceiros - pessoa jurídica;  
V - Redução, no mínimo, ao equivalente a 20% (vinte por cento) para cada um dos itens a seguir 
discriminados:  
a) Serviços de energia elétrica; 
b) Serviços de telecomunicações (telefonia fixa e móvel);  
c) Serviços de comunicação em geral (correios e telégrafos; imprensa nacional e estadual);  
d) Frota de veículos leves e maquinários.  
 

Artigo 4 As Secretarias Municipais deverão realizar as despesas com rigorosa obediência 
aos estágios da mesma, ou seja, mediante solicitação de despesas e somente após a emissão da 
nota de empenho, sob pena do Secretário ou dirigente do órgão ser responsabilizado 
pessoalmente perante o Tribunal de Contas e pelos pagamentos das despesas realizadas de 
forma indevida. 
 

Artigo 5. No período de vigência deste decreto, os órgãos de cobrança e fiscalização de 
tributos deverão intensificar a atuação, sendo apurado como falta grave qualquer omissão que 
cause renuncia fiscal. 
 

Artigo 6.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, em 10 de agosto de 2018; 32º da 

Emancipação e 30º de Administração.  
 

  
ARI PEDRO LORINI 

Prefeito em Exercício 
 
 
Registre-se e publique-se 
Em 10 de agosto de 2018. 
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