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Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº 047, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre o coningenciamento de despesas
correntes, para adequação das contas públicas e
dos índices legalmente estabelecidos e dá outras
providências.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  ITAPICURU,  Estado  da  Bahia,  no  uso  de  suas
atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente;

CONSIDERANDO  relatório  apresentado  pela  Contabilidade,  chancelado  pela
Controladoria Interna, em que aponta a necessidade de equilíbrio das contas públicas e índices
Consitucionais;

CONSIDERANDO que, atendendo ao mandamento consitucional o legislador federal
editou a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo, entre outros, os limites de gastos com
despesas com pessoal;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas administraivas imediatas, para
redução  de  despesas,  que  é  dever  do  administrador  defender  e  zelar  pelo  bom  e  regular
funcionamento dos bens e serviços  em prol  da comunidade,  obedecendo dentre outros  ao
princípio da economicidade;

CONSIDERANDO  que,  as  medidas  ora  apresentadas  visam  melhor  adequar  essas
situações à realidade econômico-inanceira do município de Itapicuru, Estado da Bahia, sem
prejuízo da prestação de serviços perante a coleividade;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinado à Administração Pública Direta, nos termos deste Decreto, a
redução  de  até  25%  dos  valores  dos  contratos  celebrados  entre  a  municipalidade  e  seus
prestadores de serviços e/ou fornecedores.

Art. 2º. Fica o Departamento de Licitações e contratos responsável por proceder os
respecivos adiivos de supressão de valor nos contratos.

Art.  3º.  Compete  a  todos  os  Secretários  Municipais  adotarem  medidas  para  o
coningenciamento de outras despesas correntes.

Art. 4º. A iscalização das medidas implementadas por este Decreto icará a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, além da iscalização da Controladoria Interna
Municipal.

Art. 5º. O presente Decreto e as medidas administraivas que dispõe, vigorará pelo
prazo de 90 (noventa) dias, indo os quais serão restabelecidos os valores atuais, salvo se for
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necessária  a  mantença  da  redução  para  obediência  aos  limites  estabelecidos  na  Lei  de
Responsabilidade Fiscal, caso em que poderá ser prorrogada sua vigência.

Art.  6º.  Este  decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 3 de novembro de 2022.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito
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