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PODER EXECUTIVO
SUMÁRIO
Atos do Chefe do Poder Executivo
Secretaria de Administração:

01

Secretaria de Administração

Decreto nº 042/2016 - 11 de
outubro de 2016.
“Dispõe sobre Medida de
contenção de despesas no âmbito
da
Administração
Pública
de Centenário e dá outras
providências”.
O Senhor WESLEY DA
SILVA LIMA, Prefeito Municipal
de Centenário, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e
constitucionais;

Considerando
que
a
real
necessidade
premente
de reduzir despesas em toda
área da administração, em
respeito aos preceitos da Lei de
Responsabilidade fiscal, buscando
o equilíbrio financeiro do
município;
Decreta:
Art. 1º - Fica vedado aos
órgãos do Poder Executivo, a
assumirem compromissos que
impliquem em gastos com as
seguintes despesas; DIÁRIAS,
PASSAGENS E COMBUSTIVEL.
Art 2º - Ficam canceladas,
por prazo indeterminado, quaisquer
tipos
de
GRATIFICAÇÕES
salarial bem como, afastamento
e disponibilização de servidores
com ônus direto para o Município,
que se encontra em parceria com
União, Estado e outros municípios,
para retornarem a suas origens.

		Considerando que
a manutenção do equilíbrio das
contas públicas está diretamente
Art. 3º - As medidas do
vinculada ao crescimento da
presente
Decreto não se aplicam
economia, hoje em severa recessão;
aos recursos vinculados.
		
Considerando que a
Art. 4º - Fica
o
crise se prolonga pelo segundo ano
de
Recursos
consecutivo e, que todos índices Departamento
humano
do
município
a
efetuar
de controle demonstra queda na
de forma imediata, os devidos
arrecadação;
lançamentos em folha.
		Considerando que
Art. 4º - Este Decreto
o nosso município e sumamente
entrará
em vigor na data de
dependente do FPM e ICMS, que
mantem as ações administrativas sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
do município;

Publique – se,
Registre – se
e
Cumpra-se.
Gabinete
do
Prefeito
Municipal de Centenário, Estado
do Tocantins, aos 11 (onze) dias do
mês de outubro de 2.016.
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Prefeito Municipal
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