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DECRETO N
º 
011/2017                                    RIACHÃO/PB, 28 de setembro de 2017. 

 

 

Estabelece medidas administrativas de racionalização, 

controle orçamentário e contenção de despesas no 

âmbito da Prefeitura Municipal de Riachão-PB, e dá 

outras providências. 

 

 

 

O PREFEITO DE RIACHÃO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais; e  

 

CONSIDERANDO o mandamento constitucional da eficiência, exteriorizado através da 

racionalidade no gasto dos recursos, medidas antiburocráticas, destreza e ausência de 

tecnocracia;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de serem implantados e difundidos hábitos e práticas 

eficazes no combate ao desperdício e otimização dos gastos no âmbito da Administração 

Pública Municipal e de seus órgãos vinculados, principalmente em épocas de queda da receita 

orçamentária 

 

CONSIDERANDO que a redução racional dos gastos não implica uma perda de qualidade do 

serviço público;  

 

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal 

do Município, que se dá, dentre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa 

públicas;  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - As normas previstas neste Decreto aplicam-se aos Órgãos e Entidades da 

Administração Pública Municipal, compreendendo todos os Órgãos da Administração Direta; 

 

Art. 2º - Nenhuma despesa poderá ser contraída sem que haja a devida justificativa, e estudo de 

impacto orçamentário, pautado na extrema necessidade pública para execução de serviços 

essenciais à coletividade. 

 

Art. 3º - Ficam também excluídas do contingenciamento as despesas decorrentes de contratos 

em vigor, as necessárias ao pagamento de encargos da dívida, aquelas que resultem de 

mandamentos constitucionais e legais, bem como, as oriundas de convênios ou contratos com 

outras esferas de governo ou suas entidades, nos termos do § 2°, Art. 9°, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  
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Art. 4º - Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2017:  

I - novos afastamentos de servidores para estudos ou cursos, com ônus ou não para o 

Município;  

II - A concessão de:  

a) gratificações discricionárias;  

b) licenças para tratar de interesses particulares, quando implicarem em nomeações para 

substituição ou realização de serviço extraordinário;  

c) horas extras, ressalvados os serviços prioritários expressamente autorizados pelo Secretário 

de Administração;  

d) diárias e passagens, sendo concedidas somente em caráter excepcional, solicitadas em 

formulário próprio, com indicação da fonte de recursos e autorizadas expressamente pelo 

Prefeito Municipal;  

e) regime suplementar, excetuando-se as decorrentes das substituições por motivo de licença 

para tratamento de saúde.  

 

Art. 5º - Fica determinada a redução de gastos com pessoal, notadamente: 

I – redução de R$ 2.000,00 (dois mil reais), prefeito; 

II – redução de R$ 1.000,00 (um mil reais), vice-prefeito; 

III – redução de R$ 500,00 (quinhentos reais), secretários, chefia de gabinete e procurador 

jurídico. 

IV – redução de 50%, com concessão de gratificação para demais. 

 

Art. 6º - Uma vez restabelecida a receita prevista na Lei Orçamentária, ainda que parcialmente, 

far-se-á o desbloqueio das dotações previstas neste Decreto, limitadas proporcionalmente às 

reduções efetivadas.  

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de 

setembro de 2017.  

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

 

Gabinete do Prefeito, em 28 de setembro de 2017.  

 

 

 

 
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito 

 


