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DECRETO Nº 1.201, DE 21 DE MAIO DE 2019. 
 

 
Determina tomada de medidas de 
contenção de gastos públicos, e dá outras 
providências. 

 

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
previstas no inciso I do Art. 62 da Lei Orgânica do Município; 

 
Considerando o aumento do custo dos gastos básicos para manutenção dos 

serviços prestados pelo Poder Executivo, através da Prefeitura especialmente com 
insumos (energia elétrica, combustíveis, materiais de expediente, materiais de 
construção, expediente, limpeza, entre outros), e com prestação de serviços (hospital 
Cristo Rei, medicamentos, médicos contratados, empresas de coleta de lixo, iluminação 
pública, entre outros) e também com a folha de pagamento de servidores (gratificações, 
progressões de carreira e reajustes), ao descompasso da estagnação da arrecadação de 
receitas públicas e repasses do Governo Estadual e Federal que não acompanharam nos 
últimos anos com a mesmo intensidade o aumento destas despesas fixas. 

 
Edita o presente contendo pacote de medidas a serem tomadas por toda a 

estrutura da Administração Municipal para contenção de gastos públicos, tendo por 
escopo o controle das contas públicas de modo a não prejudicar a prestação de serviços 
essenciais a população, bem como, garantir o pagamento da folha de servidores, 
fornecedores e prestadores de serviços, assim; 

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Todos os contratos firmados pelo Município que tenham por objeto a 

aquisição de bens ou prestação de serviços deverão ser revistos, de modo a constatar a 
sua essencialidade e viabilidade orçamentária, devendo ser os contratados notificados 
para renegociação dos valores da contratação dentro dos limites do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

 
Art. 2º A emissão de requisição de bens ou contratação de serviços por todas as 

Secretarias da Prefeitura dependerão de autorização prévia da Secretaria de 
Administração, podendo ser o responsável pela emissão da mesma ser advertido 
conforme estatuto do servidor publico municipal, se servidor efetivo, ou em casos 
extremos ser exonerado do cargo, caso seja ocupante de cargo de livre nomeação da 
prefeita. 
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Art. 3º A concessão do pagamento de horas extras para servidores de todas as 
secretarias, fica condicionada a autorização prévia dos Secretários Municipais 
responsáveis por cada área da Administração Municipal, sendo realizada apenas em 
situações em que haja risco iminente de prejuízo a bens públicos ou atendimentos de 
serviços públicos essenciais. 

 
I - O servidor que trabalhar além da jornada do seu cargo deverá apresentar, ao 

Secretário da pasta a que estiver vinculado, justificativa por escrito detalhando a 
atividade realizada a qual, somente após ser analisada e confirmada como essencial para 
aquele departamento, será encaminhada para pagamento ao departamento de Recursos 
Humanos. 

 
II - Havendo descumprimento da determinação deste artigo, o servidor será 

advertido com anotação em sua ficha funcional. 
 
III – Ficam os Secretários Municipais incumbidos de comunicar e tomar a ciência 

por escrito, por meio de ofício circular rubricado, pelos servidores de sua pasta. 
 
Art. 4º Fica suspenso até o dia 31 de dezembro de 2019, a concessão de licenças 

para servidores efetivos, exceto para casos comprovadamente demonstrados de risco a 
saúde do servidor ou parente de primeiro grau e, em casos de cumprimento do tempo 
mínimo necessário a aposentadoria, que serão analisados pela Secretaria de 
Administração. 

 
Art. 5º Fica determinada a revisão do organograma da Administração, a fim de 

apontar a possibilidade de aproveitamento de servidores mediante remanejamento dentro 
de suas atribuições em cada departamento. 

  
Art. 6º A realização de viagens com veículos da Prefeitura, para qualquer 

finalidade, deverão ser feitas de modo compartilhado buscando assim, quando possível, a 
utilização do numero mínimo de veículos com o máximo de passageiros. 

 
Art. 7º Ficam os servidores da Prefeitura advertidos para o uso racional de 

energia elétrica, água, material de expediente, material de limpeza, material de 
construção, combustíveis, peças, pneus, entre outros, a fim de colaborar com a redução 
de custos e eficiência no uso de bens públicos. 

 
Parágrafo Único. Em caso de descumprimento desta determinação, haverá 

advertência do servidor e anotação funcional. 
  
Art. 8º A realização de serviços com maquinas pesadas tais como, pá 

carregadeiras, retro escavadeira, rolo compactador, tratores, caminhões e outros 
implementos, serão prestados dentro de um cronograma de atendimentos para cada 
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região do Município, de modo a evitar deslocamentos dos equipamentos que encarecem 
os custos. 

 
Art. 9º A manutenção de estradas rurais, seguirá o cronograma de obras 

estabelecidas pela secretaria de Desenvolvimento Urbano, sendo priorizadas as vias 
principais por onde trafegam ônibus escolares e transporte coletivo, bem como, o 
escoamento da produção agrícola, devendo ser respeitado o cronograma de obras em 
cada região. 

 
Art. 10º Fica determinada a revisão de contratos de locação de imóveis pela 

Prefeitura devendo ser os prédios de propriedade do Município utilizados pelo maior 
numero possível de departamentos e, de modo compartilhado pelas diversas Secretarias 
da Prefeitura, exceto quando houver vedação legal. 

 
Parágrafo Único. Para cumprimento deste artigo, os imóveis da Prefeitura que 

estão cedidos a outros Poderes ou órgãos poderão ser requeridos para desocupação afim 
de que retornem para uso do Poder Executivo. 

 
Art. 11° O presente decreto passa a vigorar na data de sua publicação. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, em 21 de maio 

de 2019. 
 

 
Maria Julia Socek Wojcik 

Prefeita Municipal 
 


