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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº.633, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.
ESTABELECE
LIMITAÇÃO
DE
EMPENHO
E
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
PELO
PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL DE GUARATINGA – BA, EM
ATENDIMENTO AO QUE ESTABELECE O ART. 9º DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 101, DE 04 DE MAIO DE
2000, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município e em atendimento
ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de
2000 e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece as normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e com fundamento na Lei
Municipal nº 756 de 21 de Julho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias - LDO - para o exercício de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das
contas públicas para o exercício financeiro.
CONSIDERANDO a necessidade da compatibilização entre a realização da receita e
a execução da despesa e da programação orçamentária e financeira do Poder
Executivo, visando assegurar o equilíbrio das contas públicas municipais, conforme
determina a Lei Complementar 101/2000.
CONSIDERANDO a escassez de receita verificada no 4º. Bimestre do presente
exercício e a necessidade de cumprimento das obrigações.
CONSIDERANDO que o equilíbrio das contas públicas é obrigação precípua do
Gestor Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam contingenciados orçamentária e financeiramente, aos órgãos da
Administração Pública Municipal direta e indireta, constantes dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social do Município, em até 10% do valor da receita bruta prevista
do exercício de 2022 os empenhos e assunção de obrigações, só podendo dessa
forma serem abertos empenhos no exercício de 2022 até o montante de R$
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68.143.184,85 (Sessenta e oito milhões, cento e quarenta e três mil, cento e oitenta e
quatro reais e oitenta e cinco centavos).
Parágrafo único. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem
obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao
pagamento de serviço da dívida.
Art. 2º - As Secretarias e os órgãos da Administração Pública Municipal Direta, as
Autarquias e as Fundações constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
do Município não poderão assumir compromissos, no exercício de 2022, que sejam
incompatíveis com os limites de movimentação e empenho estabelecidos no artigo 1º
deste Decreto, podendo o Chefe do Poder Executivo rever o percentual se houver
melhora na arrecadação do exercício de 2022, ou reduzir caso a situação piore.
Parágrafo único. O descumprimento das normas deste Decreto implicará:
I – Na inscrição de responsabilidade do agente público que autorizou a despesa;
II – Na abertura de processo administrativo ou afastamento imediato do responsável,
conforme o caso.
Art. 3º - Para o restabelecimento do equilíbrio orçamentário-financeiro, ficam ainda
estabelecidas as seguintes medidas administrativas e de restrições orçamentárias e
financeiras para o efetivo controle da despesa pública, sem prejuízos de outras
análogas:
I – Vedação de uso da frota de veículos municipais nos finais de semana e dias
considerados feriados;
II – Fica vedada a realização de horas extras a todo o quadro de servidores
municipais, ressalvados os casos de prévia e expressamente autorizados pela
Prefeita Municipal;
III – Fica vedada a emissão de passagens aéreas, salvo casos justificados de
pacientes em Tratamento Fora de Domicílio em que fique atestada a inviabilidade de
deslocamento via terrestre, e alguns casos excepcionais de defesa de interesses do
Município, com autorização prévia da Prefeita Municipal;
IV – Ficam suspensos de forma temporária:
a)

novos investimentos no Município, com exceção dos necessários para o
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cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição Federal nas
áreas de Educação e Saúde e de obras previamente autorizadas pela Prefeita
Municipal, desde que demonstrada a existência ou previsão tecnicamente segura de
recursos financeiros para suporte;
novas nomeações de servidores para cargos em comissão, contratações,
convocações para regime especial e contratações estágios, ressalvados as
situações de realocação de pessoal e de necessidade excepcional prévia e
devidamente justificada;
b)

novos afastamentos ou cedências de servidores, com ônus para o Município,
para órgãos federais, estaduais ou municipais;
c)

concessão de diárias e ajuda de custo, salvo expressamente autorizadas pela
Prefeita Municipal;
d)

concessão de licenças para tratar de interesses particulares, quando
implicarem em nomeações para substituição.
e)

V – Contenção do consumo de energia elétrica e água em todas as unidades
administrativas;
VI – Fica vedada a cessão e/ou locação de veículos para realização de passeios,
jogos ou viagens de quaisquer naturezas em atividades da municipalidade ou de
instituições não governamentais, ressalvados os casos determinados ou autorizados
por Lei ou avençados em Convênio, previamente autorizadas pela Prefeita Municipal;
VII – Intensificar o controle da frota oficial de veículos, de modo a racionalizar o uso
de todo e qualquer veículo dentro da estrita e real necessidade;
VIII – Suspensão, por tempo indeterminado, de novos eventos que importem em
realização de qualquer tipo de despesa para o erário municipal, exceto os de caráter
obrigatório, que deverão ser realizados com redução drástica de custos;
IX – Suspensão de novos auxílios para realização de eventos promovidos por
quaisquer instituições;
X – Controle e racionalização da aquisição e utilização de materiais de expediente e
de informática;
XI – Controle e racionalização da utilização de cópias reprográficas, devendo a
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contenção de despesas a este título atingir a ordem de 30%;
XII – Redução do fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza em
todas as unidades administrativas.
Art. 4º - Ficam suspensas todas as desapropriações, exceto as de caráter
emergencial ou diretamente determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo Único. Todos os processos de desapropriação em tramitação serão
revistos para a adequação da Programação Orçamentária e Financeira.
Art. 5º - Ficam suspensas todas as aquisições de materiais, realização de obras,
reformas, consertos ou contratações de serviços que não disponham de recursos
específicos, cuja paralisação/interrupção não acarrete prejuízo à Administração, ao
Patrimônio Público ou à população.
Art. 6º - Cada Secretário Municipal, Diretor e Gestor de Fundo adotará medidas
competentes para redução e controle das despesas de custeio, como material de
expediente, combustíveis, gastos com manutenção, conservação e funcionamento,
locação de veículos, equipamentos e imóveis, e outras, de modo a racionalizar ao
máximo a despesa pública.
Art. 7º - Para assegurar o cumprimento dos limites estabelecidos neste Decreto, as
solicitações de realização de licitações e de emissão de empenho serão previamente
analisadas pelo Chefe do Poder Executivo, que deliberará quanto à realização, ou
não, das mesmas.
Parágrafo único. Para fins da deliberação prevista nos artigos 3º, 4º e 5º, cabe à
Contabilidade Municipal informar quanto à compatibilidade e suporte de dotação
orçamentária para o pleno atendimento às solicitações.
Art. 8º - Para o fim de apurar o suporte de dotação previsto no parágrafo único do
artigo 7º, deduzir-se-á os compromissos e obrigações regular e legalmente contraídos
à conta das respectivas dotações.
Art. 9º - Ao iniciar qualquer processo de licitação, de sua dispensa ou inexigibilidade,
a Secretaria, órgão ou unidade de origem encaminhará à solicitação a Contabilidade
Municipal que, após verificada a compatibilidade e suporte orçamentário, em controle
específico, em conformidade com a exigência estabelecida nos artigos 7º, §2º, inciso
III, e artigo 14 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Parágrafo único. O procedimento previsto no artigo 8º aplicar-se-á à reserva de
dotação orçamentária no montante de recursos, inclusive contrapartidas previstas,
concernentes a contratos, convênios e outros termos de compromisso assumidos pelo
Município.
Art. 10 - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste
exercício, terão sua execução condicionada aos limites fixados neste Decreto.
Art. 11 - À Controladoria Municipal e à Secretaria Municipal de Finanças do Município
incumbe acompanhar, nos meses restantes do exercício de 2022, a realização das
despesas de que trata este Decreto, de modo a assegurar o cumprimento dos limites
estabelecidos e determinações deste Decreto.
Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo poderá alterar os percentuais autorizados para
execução das despesas contingenciadas neste Decreto, bem como excluir ações,
programas e unidades orçamentárias das limitações nele previstas.
Art. 13 - Preservar-se da limitação de empenho e movimentação financeira as
despesas relativas a:
I – Pessoal e encargos sociais;
II – Conservação do patrimônio público, conforme disposto no artigo 45 da Lei
Complementar 101/2000.
Art. 14 - Em casos de extrema urgência e necessidade, as despesas previstas no
artigo 3º e 4º deste Decreto poderão ser autorizadas pela Prefeita Municipal com a
devida justificativa da liberação específica.
Art. 15 - A Controladoria Municipal e a Secretaria Municipal de Finanças do Município,
no âmbito de sua competência, expedirão normas e instruções complementares
necessárias ao exato cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos
retroagidos a 21 de outubro de 2022, e revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 21 de novembro de 2022.
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