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DECRETO Nº 7.807, DE  03 DE JULHO DE 2.020 

 
 

 

   

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES, Prefeita 

do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e: 

 

CONSIDERANDO a crise fiscal e financeira que assola o 

País, caracterizada por um cenário de recessão, resultando na diminuição de repasses do 

Governo Federal e Estadual ao Município, que depende de ambos para fazer frente às 

demandas básicas da coletividade; 

CONSIDERANDO que a análise da situação 

orçamentária/financeira da Prefeitura nos meses de abril e maio/2020 apontou crescente 

déficit financeiro, bem como uma projeção de déficit orçamentário até o encerramento do 

exercício, podendo implicar na insuficiência de dotações para empenho de despesas, tais 

como pessoal, decisões judiciais  e requisições de pequeno valor; 

CONSIDERANDO a necessidade de conclusão de 

diversas obras públicas em andamento;  

CONSIDERANDO a pandemia COVID-19 que assola o 

país e seus reflexos na economia mundial; 

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas 

do Estado com relação à elaboração de Plano de Contingência; 

CONSIDERANDO as várias medidas administrativas já 

estabelecidas visando à contenção de despesas; 

CONSIDERANDO que a responsabilidade na gestão 

fiscal exige ações planejadas e transparentes, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas; 

 

 DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de Contenção 

de Despesas, que estabelece as seguintes medidas: 

I – fica suspenso todo e qualquer auxilio para 

realização de eventos promovidos por órgãos ou entidades governamentais ou não 

governamentais; 

II – ficam suspensas as aquisições e contratações, 

ressalvadas as destinadas a serviços essenciais e inadiáveis, mediante justificativa; 

 

INSTITUI PLANO MUNICIPAL DE CONTENÇÃO DE 
DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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III – ficam suspensas as contratações de novas obras, 

ressalvadas as decorrentes de convênio e contratos firmados com outras esferas de governo;  

IV – fica suspenso o aumento de despesa com pessoal 

em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020; 

V – ficam suspensas todas as viagens com recursos do 

Município, salvo em caso de relevante interesse público devidamente justificado;  

VI – fica vedada a contratação de estagiários 

remunerados, exceto aqueles que atuam junto à Secretaria Municipal de Educação em 

atividades diretamente relacionadas aos alunos da rede pública municipal.  

 

Art. 2º. As suspensões e/ou vedações contidas no 

artigo primeiro visam atingir as seguintes metas de economia: 

I - redução de 30% (trinta por cento) do gasto com 

combustíveis dos veículos da frota municipal;  

II – redução de 30% (trinta por cento) nas despesas 

com a manutenção da frota; 

III – redução de 30% (trinta por cento) dos valores de 

adiantamento de numerários;  

IV – redução de 30% (trinta por cento) das despesas de 

custeio e manutenção; 

 

 Art. 3º Excetuam-se do estabelecido nos incisos I e II as 

despesas relacionadas aos veículos utilizados no transporte escolar, no transporte de 

pacientes e na segurança patrimonial.  

Art. 4º Excetuam-se, no que couber, as despesas 

relacionadas aos serviços essenciais, em especial aquelas afetas às áreas da Secretaria 

Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social e de segurança, no 

combate à COVID-19. 

Art. 5º O Sistema de Compras denominado “LC” será 

liberado para requisições no período de 01(um) a 10 (dez) de cada mês, exceção feita às 

Secretarias de Saúde e Assistência Social. 

Parágrafo 1º As requisições de que trata o caput deste 

artigo deverão ser entregues no Gabinete até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de 

indeferimento.  
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Parágrafo 2º As demais Secretarias, para uso do sistema 

fora do período de que trata o caput deste artigo, deverão justificar a urgência e 

necessidade do pedido e obter autorização expressa do Gabinete. 

 

Art. 6º As medidas instituídas neste Plano de Contenção 

de Despesas poderão ser revistas na medida em que as atividades desenvolvidas e/ou os 

serviços prestados pela Municipalidade voltem à normalidade, em razão do afrouxamento 

das regras de contenção da pandemia.  

 

Art. 7º Este decreto entrará na data de sua publicação 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 03 DIAS DO 

MÊS DE JULHO DO ANO DE 2.020. 
 
 
 
 
 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

SOLANGE REGINA VARIANE FONSECA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 
 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 
 
 
 

DANIELA A. GONÇALVES ARIETA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

INTERINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADM/Olga.- 


