
MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PODER EXECUTIVO 
 

 

Praça São José, S/N.° Centro - Cabeceira Grande - Minas Gerais – CEP: 38.625-000 
PABX: (0**38) 3677-8040, 3677-8044, 3677-8077 – E-mail: gabin@pmcg.mg.gov.br  

 
 

DECRETO Nº 1473, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 
 
 
DISPÕE SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS DE 
CONTENÇÃO DE DESPESAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente com fulcro no Artigo 86, Inc I, Alíneas “n” e “o”, da Lei Orgânica Municipal e na 
Lei Complementar nº 101/2.000;  
 

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de adequar as despesas do Poder Executivo às 
disponibilidades financeiras e orçamentárias do município; 
 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 101/2000, estabelece em seu art. 42 que é 
vedado ao titular do poder contrair obrigação de despesa sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa, e o parágrafo único estatui que serão considerados os encargos e despesas compromissados 
a pagar até o final do exercício; 
 

CONSIDERANDO que nesta data o Poder Executivo Municipal opera com déficit 
orçamentário e financeiro, e a continuar as atuais despesas obrigatoriamente haverá restos a pagar 
sem disponibilidade financeira, o que obriga esta administração a baixar normas de contenção de 
gastos nos termos da Lei Complementar Nº 101/2.000; 
 

CONSIDERANDO que a falta de recursos financeiros constitui razão de altíssimo interesse 
público e motivo para rescisão de contratos, na forma do disposto no Art. 78, XII, da Lei 8.666/93. 

 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º – Ficam todas as Secretarias do Executivo Municipal de Cabeceira Grande, obrigados 
a conter e reduzir todas as despesas e gastos possíveis, durante os meses de novembro e dezembro 
de 2012, devendo ser assegurado apenas o mínimo necessário a atendimentos de emergências e 
inadiáveis, podendo para tanto: 
 

I - Fazer demissões e exonerar servidores nomeados ou designados para cargos 
comissionados, rescindir contratos de terceiros e de funções públicas desnecessárias.    

 
II - Rescindir ou suspender, até 31 de dezembro de 2.012, contratos que objetivam a 

prestação de serviços cuja interrupção não afete a continuidade dos serviços públicos essenciais; 
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III – Rescindir ou suspender, até 31 de dezembro de 2.012, contratos que objetivam a 
prestação de serviços secundários diversos, não inclusos nos programas prioritários do governo, ou, 
em último caso, redução do objeto e proporcionalmente do preço contratado.  
 

IV – Remanejar servidores efetivos para funções ou atividades que estiverem sendo 
desenvolvidas por contratados ou comissionados, cujos contratos possam ser rescindidos, ou 
provimento possam ser cancelados.  
 

V – Aplicar liminarmente, suspensão sem remuneração, até 31 de dezembro de 2012, a todo 
e qualquer servidor efetivo, em estágio probatório, que tiver contra si deflagrado qualquer 
procedimento ou processo administrativo.  
 

VI – Renegociar junto à associações e entidades filantrópicas sobre valores a repassar no 
ultimo trimestre de 2.012. 
 

Art. 2º – Fica proibido, até o final do exercício de 2012, a concessão de férias regulares, 
férias prêmio, adicionais de hora extra, adicionais de função e quaisquer benefícios e/ou vantagens, a 
servidores efetivos e detentores de funções públicas.    

 
Art. 3º - As ações estabelecidas nos artigos anteriores, serão efetivadas em decisão conjunta 

do Secretário da Secretaria envolvida, do Secretário de Finanças, do Secretário de Administração, da 
Assessoria Jurídica e do ordenador de Despesa, e os atos necessários serão editados por Decreto 
do Executivo. 
 
 Art. 4º - Os gastos públicos somente poderão ser realizados mediante autorização expressa 
do Chefe do Executivo, cuja destinação deverá ser para casos de extrema urgência e necessidade 
de caráter continuado, e deverão necessariamente estar previstas na LDO e LOA, respectivamente. 
 
 Parágrafo único: Excetuam-se do disposto neste artigo os gastos com despesas cujas 
receitas sejam oriundas de convênio. 
 
 Art. 5º - Fica suspensa a realização de todo e qualquer evento, participação de eventos ou 
atividades que envolvam despesas extras, diferentes daquelas previstas, com exceção daquelas que 
envolvam cumprimento de metas e de objetivos de ordem legal e de convênios, nas áreas da 
Educação, da Saúde e da Ação Social e devidamente autorizadas pelo Prefeito Municipal. 
 
 Art. 6º - Fica suspensa toda e qualquer compra direta ou indireta. 

 
Parágrafo único: Em caso de necessidade de compra de quaisquer bens de consumo, 

utensílios ou similares deverão ser requeridos pelo Secretário, titular da pasta, e encaminhados ao 
Prefeito Municipal.  

 
Art. 7º - A partir desta data não serão fornecidos auxílios, concessões e/ou ajudas 

financeiras a outros órgãos e repartições e/ou pessoas estranhas ao serviço público municipal. 
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Art. 8º - Os veículos, máquinas e equipamentos pertencentes ao Município permanecerão no 
pátio da garagem municipal, quando não estiverem a serviço, sendo sua utilização proibida sem 
autorização do Secretário respectivo. 

 
Parágrafo único: Sempre que os terceiros, usuários de veículos, máquinas e equipamentos 

pertencentes ao Município, tiverem condição financeira satisfatória, estes deverão cooperar com o 
transporte ou serviço público, arcando com o abastecimento dos veículos e/ou máquinas. 

 
Art. 9º - As viagens com veículos oficiais somente poderão ser realizadas com autorização 

do Prefeito e/ou Secretário respectivo. 
 
Art. 10 – Fica proibido o transporte de pessoas estranhas ao serviço público em veículos 

oficiais. 
 
Parágrafo único: Excetuam-se do disposto neste artigo o transporte de pessoas enfermas e 

acompanhante, quando seu deslocamento para tratamento em outro centro se fizer necessária e 
imprescindível a saúde e vida do enfermo. 

 
Art. 11 – As obras e serviços de Engenharia que estejam em andamento terão seus gastos 

revistos e sua continuação dependerá de autorização do Chefe do Executivo. 
 
Parágrafo único: Excetuam-se do disposto neste artigo as obras e serviços de Engenharia 

cujos recursos sejam objetos de Convênios. 
 
Art. 12 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
 

Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande-MG, 30 de outubro de 2.012 
 

 
ANTONIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 
 
 


