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GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO Nº 15, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Estabelece medidas administrativas 
temporárias para contenção de despesas no 
âmbito do Poder Executivo de Brejo dos 
Santos-PB; Cria e compõe a Junta de 
Contenção de Despesas – JCD; e da outras 
providências.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS, no 

uso de suas atribuições legais, especialmente as que são conferidas por Lei, e a Lei 

Orgânica do Municipal de Brejo Dos Santos-PB, e: 

CONSIDERANDO as dificuldades financeiras do Município de 

Brejo dos Santos-PB, decorrentes da queda de repasse dos recursos do Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio econômico-

financeiro do Município e de ajuste do fluxo de gastos; 

CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas visando à 

redução do custo da máquina pública municipal, assegurando, todavia, o funcionamento 

contínuo dos serviços essenciais do Município; 

CONSIDERANCO a necessidade de se manter as obras e 

investimentos públicos indispensáveis ao incremento da economia local; 

CONSIDERANDOser imperioso preservar os empregos públicos, 

bem como assegurar a regularidade dos pagamentos a fornecedores e aos servidores 

públicos municipais; 
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CONSIDERANDO que as medidas adotadas, mesmo que de pequeno 

impacto, serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira 

e orçamentária do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato. 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Este Decreto estabelece medidas administrativas temporárias 

de racionalização, controle e contenção de despesas no âmbito da Prefeitura Municipal 

de Brejo dos Santos-PB, cria e compõe Junta de Contenção de Despesas – JCD. 

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas 

temporárias para racionalização, controle e contenção de despesas, sem prejuízo das que 

vierem a ser adotadas pela JCD: 

I- Fica instituído que toda e qualquer viagem deverá obedecer o 

critério da urgência, de modo a racionalizar o uso de todo e 

qualquer veículo dentro da estrita e real necessidade; 

II- Suspender todo e qualquer tipo de ajuda financeira para 

realização a atividades festivas; 

III- Suspensão da concessão de diárias e ajuda de custo para participação 

em cursos, seminários e afins, exceto os devidamente autorizados 

pelo Gestor Público Municipal; 

IV- Conscientizar os agentes públicos a respeito da utilização de 

materiais de expediente; 

V- O uso das máquinas serão condicionadas ao fornecimento do 

óleo combustível por parte do beneficiado; 

VI- A prefeitura e órgãos terão expediente único das 07:00 da 

manhã às 13:00 da tarde; 
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VII- A doação de exames laboratoriais e médicos obedecerão o 

critério da urgência e quando solicitado pelo médico; 

VIII- Redução do consumo de energia elétrica em todas as unidades 

administrativas; 

IX- Controle e racionalização da utilização de cópias reprográficas; 

X- Suspensão da convocação de servidores para prestação de serviços 

que possam gerar horas-extras, salvo os casos extremamente 

necessários e desde que expressamente autorizados pelo Gestor 

Público Municipal; 

XI- Suspensão da concessão de Férias e Licença Premium. 

 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, as suspensões previstas neste 

artigo, serão analisadas pela Junta de Contenção de Despesas – JCD, e 

submetidas ao prefeito. 

Art. 3º Cabe aos Secretários Municipais promover as adaptações 

necessárias para o alcance da diminuição das despesas objeto neste Decreto, no âmbito 

de atuação de suas respectivas unidades administrativas. 

§ 1º Estarão sujeitos a sanções administrativas, os gestores que não 

cumprirem as metas estabelecidas neste Decreto, cabendo a Junta de Contenção de 

Despesas definir, com o conhecimento do Chefe do Executivo, a pena a ser imposta. 

Art. 4º Fica criada a Junta de Contenção de Despesas, identificada 

pela sigla JCD, destinada a acompanhar, auxiliar e fiscalizar o cumprimento do presente 

Decreto. 

Art. 5º Integram a JCD os seguintes servidores: 

- João José de Sousa Filho, Secretário de Finanças;  

- Manoel Andrade da Silva Neto, Tesoureiro; 

- Deusanir Pereira da Silva, Secretária de Educação; 
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- Jeffson Ferreira Guedes, Agente Comunitário de Saúde 

- Jailson Alves da Costa, Secretário de Esportes 

 

§ 1º a função de membro da JCDnão será remunerada, considerada, 

porém, serviço de relevante interesse público, a ser atestado nos respectivos 

assentamentos funcionais dos que a integrarem.  

§2º a JCD poderá se desdobrar-se em grupos de trabalhos específicos, 

de acordo com a necessidade. 

§3º a JCD deverá se reunir com o Prefeito a cada 15 (quinze) dias, e 

apresentar relatórios . 

§4º compete à JCD: 

I - coordenar e supervisionar as medidas administrativas e metas 

estabelecidas neste decreto;  

II - requisitar relatórios, planilhas, demonstrativos, dentre outros tipos 

de documentos; 

III - propor, ao Prefeito e aos Secretários Municipais, medidas 

administrativas que visem racionalizar as rotinas de trabalho, com vistas a tornar mais 

eficientes e econômicas as atividades burocráticas desempenhadas pelos órgãos do 

Poder Executivo; 

§5º A JCD será coordenada por um (a) Diretor (a) representado por: 

- Jefsson Ferreira Guedes, Agente Comunitário de Saúde 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

perdurando seus efeitos até 30 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado por 

conveniência da administração. 
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Brejo dos Santos-PB, 29 de setembro de 2015 

 

LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA 

Prefeito 

 

 

 

   

 

   

   

    

   

   


