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DECRETO Nº 323, DE 21 DE JANEIRO DE 2015.1 

  
“Estabelece medidas para a gestão das despesas e 
controle do gasto de pessoal e de custeio, no 
âmbito da Administração Pública do Poder 
Executivo Municipal, na forma que indica, e dá 
outras providências.” 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARGOSA, Estado da Bahia, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, 
 
Considerando o atual contexto de grave crise econômica nacional, os constantes 

atrasos em repasses dos Governos Federal e Estadual para o co-financiamento de 
Programas e seus efetivos reflexos nas finanças deste Município; 

 
Considerando a queda progressiva e significativa de repasses pelo Governo Federal; 

 
Considerando a necessidade urgente de adequar os gastos administrativos em seus 

diversos níveis, respeitando os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº. 101/00); 
 

Considerando o compromisso de preservar a regularidade de pagamento dos 
vencimentos dos servidores municipais e das contribuições previdenciárias, bem como 
manter os serviços públicos essenciais; 

 
Considerando a necessidade de manutenção dos investimentos públicos 

indispensáveis ao desenvolvimento do município, 
 
Considerando a obrigação de adequar as despesas à programação financeira de 

entrada de receitas para o corrente ano; e, 
 
Considerando finalmente que as medidas são de fundamental importância para 

adequação à nova realidade financeira e orçamentária do País; 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Este Decreto estabelece diretrizes para contenção de despesas de custeio e 

de pessoal, que deverão ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo Municipal e efetivadas através das fontes próprias do Tesouro 
Municipal. 

 
Art. 2º. Ficam suspensas as despesas públicas relativas às seguintes atividades: 
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I -  celebração de novos contratos de locação de bens móveis e imóveis, 
excepcionando-se o aditamento dos prazos dos contratos já vigentes, desde que 
vantajosos para a Administração; e também àqueles de interesse público com autorização 
expressa da Chefe do Poder Executivo; 

II -  a criação de novos programas e/ou projetos que não disponham de recursos 
específicos transferidos por outras esferas governamentais e que necessitem do 
investimento de recursos do tesouro municipal para a sua consecução; 

III -  aditamento de objeto dos contratos de prestação de serviços e de aquisição de bens 
que impliquem no acréscimo de despesa; 
IV -  a concessão de quaisquer vantagens ou benefício pessoal a servidor, que implique  
V -  em aumento de despesa com pessoal, excetuando-se aquelas decorrentes de 

obrigação de manutenção de piso nacional, desde que a União esteja arcando com a parte 
que lhe cabe do financiamento do serviço; 
VI -  concessão de diárias para as hipóteses constantes no Art. 2º, §2º, inciso I, alínea a 

do Decreto nº. 208, de 29 de setembro de 2009; 
VII -  concessão de autorização para afastamentos, salvo para tratamentos de saúde, 
devidamente autorizados e homologados pela Junta Médica Municipal; 
VIII -  concessão de afastamentos de servidores públicos para realização de cursos de 
aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição, salvo os já concedidos até a data 
da publicação deste Decreto; 
IX -  deferimento de licenças, inclusive para tratar de interesses particulares, quando 

implicarem em contratações temporárias ou nomeações para substituição; 
X -  concessão de férias, quando implicarem em substituições ou convocações; 
XI -  concessão de incentivo de qualificação profissional decorrente da participação do 

Pessoal do Grupo Ocupacional Magistério do Quadro do Pessoal Permanente do Sistema 
Público Municipal de Educação em eventos e atividades que contribuam à qualificação 
profissional, disciplinado pela Lei Municipal nº 318/2009 e alterações posteriores; 
XII -  concessão de licenças prêmios, salvo para os servidores que comprovadamente 
estejam na iminência de aposentar-se; 
XIII -  afastamentos ou cessão de servidores, com ônus para o Município, para órgãos 
federais, estaduais ou municipais; salvo aqueles que a Prefeitura já mantém Convênio.  
XIV -  a criação de novos programas e/ou projetos que não disponham de recursos 
específicos transferidos por outras esferas governamentais e que necessitem do 
investimento de recursos do tesouro municipal para a sua consecução; 
XV -  parcerias que impliquem no custeio de despesas pelo Município de Amargosa; 

XVI -  realização de recepções, homenagens, solenidades e demais eventos que 
impliquem em acréscimo de despesa e a consequente contratação de empresa para 


