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Poder Executivo

DECRETO Nº 1.744 , DE 07 DE 
AGOSTO DE 2009.

“Dispõe sobre medidas visando 
contenção de despesas na Ad-
ministração Pública Municipal e 
dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições le-
gais e,
Considerando ser imprescind-
ível assegurar a continuidade 
dos atendimentos à comunidade 
sul chapadense em suas neces-
sidades essenciais, sem perda de 
qualidade;
Considerando o compromisso de 
manter em dia o pagamento dos 
fornecedores e dos servidores 
municipais;
Considerando a crise financeira 
internacional, que reflete em toda 
a economia mundial;
Considerando, ainda, que a crise 
financeira internacional reduzirá 
as exportações de commodities, 
a comercialização de produtos e 
serviços e, consequentemente, 
a arrecadação de impostos fede-
rais, estaduais e municipais, impli-
cando na diminuição das transfer-
ências do FPM, FPEX, Lei Kandir, 
FUNDEB e IPVA, ICMS, entre out-
ros;
Considerando, finalmente, a ne-
cessidade de manter a respon-
sabilidade na gestão fiscal do 
Município, que se dá, entre outras 
ações, com o equilíbrio entre a re-
ceita e a despesa pública;
DECRETA:
Art. 1º  O expediente ao público 

nas Repartições Públicas Admin-
istrativas da Prefeitura Municipal 
de  Chapadão do Sul – MS, no 
período de 10 de Agosto de 2009 
a 10 de Fevereiro de 2010, será 
das 07 às 12 horas.

§ 1º  O Departamento de Cadas-
tro e Tributação, de Fiscalização 
Tributária e de Fiscalização de 
Obras e Posturas farão atendi-
mento ao público em período inte-
gral mediante regime de plantão.

§ 2º  Na Unidade Básica de Saúde 
e nos Postos de Saúde da Famí-
lia (PSF) o horário de expediente 
ao público será reduzido em uma 
hora, ou seja, até as 16 horas.

Art. 2º  Ficam suspensos até o dia 
31 de dezembro de 2009:
I - quaisquer novos investimentos 
no Município de Chapadão do Sul, 
com exceção dos necessários 
para o cumprimento dos percen-
tuais mínimos estabelecidos pela 
Constituição Federal nas áreas de 
educação e saúde e daquelas ob-
ras previamente autorizadas pelo 
Prefeito Municipal;
II – novas nomeações de servi-
dores efetivos, contratações ou 
convocações;
III – novos afastamentos de ser-
vidores para estudos ou cursos, 
com ônus para o Município;
IV – novos afastamentos ou cedên-
cias de servidores, com ônus para 
o Município, para órgãos federais, 
estaduais ou municipais;
V – a concessão de:
a) novas gratificações para presta-
ções de serviços extraordinários, 
quando não autorizados expres-
samente pelo Prefeito Municipal;
b) novas licenças para tratar de 
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interesses particulares, quando 
implicarem em nomeações para 
substituição;
c) gozo de férias-prêmio, quando 
implicarem em substituições ou 
convocações; e
d) diárias e passagens, sendo 
concedidas somente em caráter 
excepcional e autorizadas expres-
samente pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. As obras em 
andamento deverão ter seus cro-
nogramas de desembolsos para 
2009 ajustados e revistos.

Art. 3º  Fica determinada a redução 
em, no mínimo, 20% (vinte por 
cento), em relação à média dos 
gastos efetuados até 31 de Julho 
do corrente exercício, no que se 
refere a:
I – água;
II – energia;
III – telefonia;
IV – combustíveis e outros materi-
ais de consumo; e
V – serviços de terceiros presta-
dos por pessoa física e jurídica.

Parágrafo único. Os consumos de 
água, energia, telefonia e com-
bustíveis deverão ter suas me-
tas de redução comparadas com 
o mesmo mês correspondente 
do ano anterior, de forma a ter-
se um parâmetro homogêneo de 
análise,ou seja, levando-se em 
consideração o critério da sazon-
alidade necessária e a tipicidade 
dos gastos.

Art. 4º  Além das medidas emer-
genciais tratadas pelos artigos 2 e 
3 deste Decreto, os órgãos e enti-
dades da Administração Municipal 
deverão observar,permanenteme
nte, os seguintes procedimentos:
I – reduzir ao mínimo o uso de eq-
uipamentos de ar condicionado e 
ventiladores;
II – os telefones somente serão 
utilizados para uso do serviço, 
sendo restrita a ligação para apa-
relho celular;
III – a impressão de documentos 

e suas reproduções limitar-se-ão 
à quantidade absolutamente ne-
cessária; e
IV – a utilização de veículos de-
verá ser otimizada.

Art. 5º  Para o alcance dos objeti-
vos propostos neste Decreto:
I – fica a Secretária Municipal de 
Finanças e Planejamento autor-
izada a reduzir valor equivalente a 
até 20% (vinte por cento) do saldo 
das cotas financeiras dos órgãos 
e entidades municipais;
II – devem os dirigentes dos 
órgãos e entidades municipais:
a) zelar pelo cumprimento destas 
medidas;
b) executar as ações programa-
das em sua área de atuação;
c) manter rígido controle no for-
necimento de alimentação e uti-
lização dos veículos oficiais;
d) acompanhar e controlar a dis-
tribuição de recursos humanos, 
remanejando-os, quando ne-
cessário, de uma unidade para 
outra.

Parágrafo único.  As Secretarias 
Municipais deverão priorizar os 
gastos com recursos de convênios 
e ou programas de repasses fed-
erais e estaduais para que não 
cessem os repasses mensais ou 
a diminuição dos mesmos. 

Art. 6º  Cabe a todos os Secretári-
os Municipais acompanhar o cum-
primento das disposições contidas 
no presente Decreto, bem como 
adotar as demais medidas ne-
cessárias à sua implementação.

Art. 7º  Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Chapadão do Sul – MS, 07 de 
Agosto de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 11/09 DE 05 de 
AGOSTO DE 2009

O Plenário do Conselho Munici-
pal de Assistência Social de Cha-
padão do Sul, em reunião ordinária 
realizada no dia 05 de Agosto de 
2009, e dentro das atribuições 
que lhe são conferidas, conforme 
inciso I do Art. 3º da Lei Municipal 
n.º 222/95 de 08 de Novembro de 
1995.

RESOLVE:

ART. 1º - Que a Prefeitura Munici-
pal de Chapadão do Sul, através 
do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social realize a locação de um 
veículo para atender os serviços 
ofertados pelo Centro de Referên-
cia Especializado de Assistência 
Social – CREAS.

ART. 2º - Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção.

Chapadão do Sul, 05 de Agosto 
de 2009.

Elídio Félix Mariani
Presidente do C.M.A.S.

RESOLUÇÃO Nº 12/09 DE 05 de 
AGOSTO DE 2009

O Plenário do Conselho Munici-
pal de Assistência Social de Cha-
padão do Sul, em reunião ordinária 
realizada no dia 05 de Agosto de 
2009, e dentro das atribuições 
que lhe são conferidas, conforme 
inciso I do Art. 3º da Lei Municipal 
n.º 222/95 de 08 de Novembro de 
1995.

RESOLVE:

ART. 1º - Deliberar o repasse 
de recurso Federal no valor de 
R$1.200,00 (Hum mil e duzentos 
reais) á Associação Viva a Vida e, 
como complemento um repasse 
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no valor de R$800,00 (Oitocentos 
reais) do Fundo Municipal de As-
sistência Social. Totalizando um 
valor mensal de R$2.000,00 (Dois 
Mil reais)
 
ART. 2º - Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção.

Chapadão do Sul, 05 de Agosto 
de 2009.

Elídio Félix Mariani
Presidente do C.M.A.S.
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