
DECRETO Nº 1.760, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 
 

Dispõe sobre medidas de contenção de 
despesas na Administração Pública e 
dá outras providências. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município e, 

� Considerando que o Município de Pinhal Grande, enfrenta sérias dificuldades 
financeiras devida á queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios; 

� Considerando o resultado negativo da crise econômica incidente sobre a 
receita do Município; 

� Considerando a necessidade de adequação do Município as previsões da Lei 
Complementar 101/2000, especialmente no que toca ao equilíbrio orçamentário-
financeiro; 

� Considerando o compromisso de manter em dia o pagamento dos 
fornecedores, servidores municipais e demais obrigações principalmente na área da 
saúde, educação e assistência social; 

� Considerando a necessidade de manutenção dos serviços básicos prestados 
pelo ente municipal; 

� Considerando, por fim, a necessidade de se aplicar com rigor medidas que 
venham a favorecer o controle de aplicação dos recursos financeiros do Município, 
adequando-se aos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 
 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1o Todos os secretários municipais que promovem despesas para a 
administração municipal, devem rever suas metas de aplicação de forma que se obtenha 
uma redução máxima de despesa. 
 
 Art. 2o As despesas de caráter continuado, já estabelecidas e inclusas no fluxo 
de caixa financeiro, ficarão na dependência para sua liquidação de recursos para sua 
cobertura. 
 
 Art. 3o As despesas com os serviços essenciais serão objetos de cortes, sem 
projeção de aumento nos próximos 90 (noventa) dias, até que nova avaliação seja 
promovida com relação à arrecadação do período. 
 
 
 



 
 
 Art. 4o Os secretários municipais não poderão promover despesas sem uma 
ampla discussão com o setor financeiro do município, visando a real necessidade do gasto 
e a estrutura do fluxo financeiro na absorção do compromisso. 
 
 Art. 5 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 30 de setembro de 2014. 
 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


