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DECRETO Nº 0303/2022 
Em, 13 de outubro de 2022 

 
 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA CONTENÇÃO 
DE GASTOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
  DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente as que lhe são conferidas a Lei Orgânica do Município; 
 
  Considerando que a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –  

estabelece o princípio do equilíbrio das contas públicas;  
 
  Considerando as quedas e receitas prevista para o  último quadrimestre de 2022 e as 

dívidas do Estado RS e da União com o município de Butiá que ultrapassam o valor de R$ 7.800.000,00 
(sete milhões e oitocentos mil reais); 

 
  Considerando a necessidade de adequar as despesas à programação financeira de 

entrada de receitas; 
  
  Considerando ser imperioso estabelecer medidas visando à redução do custo 

administrativo, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município 
de forma muito especial o Hospital de Butiá;  

 
  Considerando a necessidade de se manterem os investimentos públicos indispensáveis 

ao incremento da economia local de forma muito significativa a conclusão das obras de pavimentação 
em andamento, com recursos vinculados e operações de crédito; 

 
  Considerando ser imperativo assegurar a regularidade dos pagamentos aos servidores 

públicos e fornecedores;  
 
  Considerando que estas medidas, serão de fundamental importância para a adequação à 

realidade financeira e orçamentária do Município; 
 
   

DECRETA: 
 
  Art.  1º.  A implantação do Programa de Contenção de Despesas e de Incremento da 

Receita, no sentido de equilibrar as contas públicas, na execução orçamentária de 2022, evitando o 
déficit orçamentário e financeiro nas contas do Município, a partir das seguintes ações: 

 
I -  Horas extras somente com a comprovação da real necessidade do serviço e expressamente 
autorizada pelo secretário e comprovadas no ponto eletrônico, evitar serviços nos finais de semana. 
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II - Cancelamento de pagamento de férias até 31/12/2022, somente pagar as que a Lei determina. 
 
III - Não reajustar contratos até 31/12/2022, e fazer um estudo com possíveis rescisões e redução de 
valores. 
 
IV - Redução de Combustíveis. 
 
V - Não reajustar alugueis e evitar locação de novos prédios. 
 
VI - Compras e serviços somente os essenciais mediante autorização antes da realização da despesa 
pelo secretário da fazenda e confirmação de dotação orçamentária pela contabilidade. 
 
VII - Diminuição de diárias, efetuando um melhor controle nas saídas de veículos, utilizando o mesmo 
motorista para viagens no mesmo dia. 
 
VIII - Diminuição de valores a FUMSA no que se refere aos Convênios e Auxílio e Subvenção. 
 
IX - Maior controle na compra de peças e manutenção dos veículos e máquinas. 
 
X - Maior controle na saída de veículos e no seu retorno, utilizando a ferramenta já instalada (GPS). 
 
XI - Controlar os materiais de informática, obedecendo a ordem de serviço já existente que precisa de 
laudo da T.I, para a realização da compra. 
 
XII - Controle na utilização de material de expediente e limpeza. 
 
XIII - Controlar o vencimento de despesas como água, luz, telefone, internet e encargos (INSS e FGTS) 
para evitar geração de juros e multas. 
 
XIV - Redução no número de estagiários e não contratação de novos. 
 
XV - Não realização de obras de reformas e manutenção de prédios, nos recursos livres, compras em 
madeireiras devem ser pelo almoxarifado e nunca direto pelas secretarias e por pessoas prestadores de 
serviços. Comprovar a necessidade com laudo do arquiteto ou fiscal de obras. 
 
XVI - Controle de compra de pneus e trocas de óleos sem a devida comprovação de tempo de uso e 
quilometragem. 
 
XVII - Compra de equipamentos somente de recursos vinculados e atendendo o objeto do convênio. 
 
XVIII – No prazo de 15 dias a Secretaria Municipal de Administração deverá apresentar  relatório dos 
gastos com água e luz, dos últimos  3  meses individual por prédio é órgão. 
 
XIX - Não utilizar veículo do município para deslocamento de servidores, nem para uso pessoal dos 
motoristas. 
 
XX - Fiscalização efetivas nos estabelecimentos comerciais (lojas, madeireiras, supermercados, 
fruteiras), que utilizam caixas sem emissão de notas fiscais onde constam nos cupons (documento não 
fiscal ou sem a chave de acesso). 
 
 



                                                              
Prefeitura Municipal de Butiá 
Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá 
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br 

 
 
 

 
 
 

  Art. 2º. Para promover a redução e planejamento de despesas, fica condicionada   a 
emissão de empenhos a análise prévia da Secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão e Controle 
Interno. 

  Art. 3º. Os Secretários deverão apresentar relatório mensal acerca das atividades 
desenvolvidas para atendimento das determinações constantes no presente Decreto. 

 
  Art. 4º. Eventualmente não implantada as ações necessárias a redução das despesas, 

estas deverão ser sugeridas pelo Controle Interno, juntamente com o Secretário de Planejamento e 
Assessoria Jurídica, para avaliação e ordem do Sr. Prefeito Municipal. 

 
 Art. 5º - As medidas ou ações não contempladas, a título de exceção devem ser 

discutidas e apreciadas em conjunto com o Secretário da Pasta e o Prefeito Municipal. 
  
  Art.  6°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

                              Em, 13 de outubro de 2022. 
 
 
 
                                                                                                 DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                            Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 13 de outubro de 2022. 
 
 
 
         VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


