
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

1 

 

                      DECRETO N.º 1.324 DE 31 DE MAIO DE 2017 
 
 

 

“Estabelece medidas administrativas para 
contenção e otimização de despesas, no âmbito 
do Poder Executivo Municipal, cria o Comitê 
Orçamentário-Financeiro - COF e dá outras 
providências.” 

 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e VII, da Lei Orgânica do 

Município de Rio Branco; 

 
Considerando a obrigação permanente de planejar, acompanhar e 

avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e 

administrativa, em atenção especial aos dispositivos da Lei Complementar Federal 

101, de 4 de maio de 2000; 

 

Considerando a necessidade contínua de estabelecer medidas voltadas 

a assegurar o equilíbrio econômico financeiro do Município de Rio Branco, através de 

políticas que objetivem a contenção de despesas, otimização dos recursos 

disponíveis e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão, 

aprimorado nos últimos anos através da edição dos Decretos Municipais nº 277/2015 

e 212/2016;   

 

Considerando os impactos da crise econômica mundial, que atinge 

também o Brasil, causando uma abrupta redução da atividade produtiva e o 

consequente decréscimo do Produto Interno Bruto, com redução nas receitas 



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

2 

 

públicas, sendo agravada ultimamente pelo cenário de grave instabilidade social e 

política que atinge de maneira inédita os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 

 

Considerando ser imprescindível garantir o funcionamento efetivo dos 

serviços públicos prestados, preservar os empregos públicos, assegurar a 

regularidade dos pagamentos a fornecedores e aos servidores públicos do Município 

de Rio Branco, além de manter as obras e os investimentos públicos, indispensáveis 

ao incremento da economia local;  

 

Considerando a análise dos riscos de uma deterioração adicional das 

finanças públicas em razão desta grave crise política, fiscal e financeira que assola o 

País, demonstrada pela queda de 11% no repasse do Fundo de Participação dos 

Municípios neste mês de maio, e que poderá afetar ainda mais os municípios com 

forte dependência das receitas de transferência; 

 

Considerando ser imperativo promover a racionalização dos gastos, 

limitando-os ao essencial para o funcionamento dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, de forma que não seja afetada a execução de 

programas sociais e demais despesas prioritárias da Administração; 

 

Considerando ainda, a importância de envolver todo o funcionalismo 

municipal nesse objetivo comum, conscientizando e orientando para tornar a 

economia e a racionalização de recursos um hábito, que deve ser praticado e 

observado todos os dias; 

 

Considerando os princípios e as normas que norteiam a conduta 

administrativa pautada pela responsabilidade na gestão fiscal e no controle de 

despesas, em especial, aqueles contidos na Constituição Federal, na Lei de 
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Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), Lei Federal nº 4.320/64, e na legislação 

municipal correlata. 

         DECRETA: 
 

 
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes para contenção de despesas 

de custeio, que deverão ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração 

Direta e Indireta, inclusive os Fundos instituídos pelo Poder Executivo Municipal, 

efetivadas por meio das fontes próprias do Tesouro Municipal e com recursos 

ordinários não vinculados. 

 

Art. 2º Fica instituído o Comitê Orçamentário-Financeiro – COF, com o 

objetivo de coordenar e acompanhar o efetivo cumprimento deste Decreto, podendo 

editar atos normativos visando a regulamentação de procedimentos a serem 

observados para seu cumprimento. 

  

Art. 3º O COF será composto pelos titulares dos seguintes órgãos: 

 

I – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças - 

SEFIN; 

 

II – Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN; 

 

Parágrafo único. O Comitê Orçamentário-Financeiro - COF poderá 

solicitar servidores para auxiliar no assessoramento e execução de suas atividades e 

deliberações sobre matérias em análise.  
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Art. 4º Ficam vedados os atos administrativos que promovam o 

acréscimo de despesas para a aquisição de bens e serviços, tendo como limite os 

valores praticados até maio de 2017, decorrentes de: 

I – celebração ou acréscimo de valor de contratos de terceirização de 

mão de obra serviços, locação ou reforma de bens imóveis, locação de veículos, 

serviços de vigilância presencial; 

 

II – Contratação de serviços técnicos profissionais especializados, 

admitindo-se prorrogação em casos excepcionais, devidamente justificados e 

submetidos a análise do COF; 

 

III – contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras 

formas de capacitação e treinamento de servidores públicos que demandem 

pagamento de inscrição, aquisição de passagens aéreas e concessão de diárias; 

 

IV – aquisição de móveis, equipamentos e outros materiais 

permanentes, ressalvados aqueles destinados à instalação e à manutenção de 

serviços essenciais e inadiáveis, devidamente justificados e submetidos a análise do 

COF; 

 

V – aquisição de materiais de expediente, excetuando-se aqueles 

destinados ao desenvolvimento das atividades essenciais das unidades, que serão 

prioritariamente fornecidos pela Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas - 

SEAD; 

VI – autorizações e/ou ordens de serviços para realização de obras, 

investimentos e demais despesas com programas e ações finalísticas, sem 

disponibilidade financeira.   
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§ 1º Somente o Chefe do Poder Executivo poderá autorizar a realização 

de novas contratações e despesas com Recursos Próprios, Fonte 01 – RP, 

elencadas neste artigo, mediante solicitação prévia ao COF, devidamente justificada 

quanto à relevância da despesa pelo órgão interessado. 

§2º Poderão ser autorizadas, desde que submetidas previamente ao 

COF, a realização das despesas com a locação de veículos para o atendimento ao 

transporte da produção e apoio às atividades rurais, ao transporte escolar, bem 

como, as destinadas à limpeza pública e à conservação viária do Município de Rio 

Branco. 

 

Art. 5º. As nomeações de cargos comissionados e concessões de 

funções gratificadas e funções gratificadas de coordenação, ficarão adstritas apenas 

às substituições daquelas já existentes. 

 

Art. 6º. Os órgãos e entidades municipais de que trata o artigo 1º 

deverão apresentar ao COF planos individuais de otimização de despesas com 

custeio até 15 de junho de 2017, considerando inclusive a reprogramação de 

desembolso para o período de junho a dezembro de 2017, tendo como referência o 

orçamento aprovado para o exercício. 

 

Parágrafo único. Fica determinado aos Secretários Municipais e 

Dirigentes das Indiretas, a adoção de medidas internas eficazes para a redução e 

controle das despesas de custeio, de modo a racionalizar ao máximo a despesa 

pública. 

 

Art. 7º. O plano de que trata o artigo 5º deverá contemplar, dentre 

outras ações: 



 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

6 

 

 

I – definição clara e objetiva das medidas que poderão ser adotadas 

para a redução das despesas de custeio, observando-se o alinhamento ao Plano 

Estratégico, PPA, LDO e LOA; 

 

II – repactuação, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 

8.666/93, visando a redução de valores dos contratos vigentes, quando necessário; 

 

III – reavaliação das licitações em curso que ainda não tenham sido 

homologadas ou adjudicadas, bem como daquelas ainda a serem instauradas; 

 

IV – a análise sobre celebração de novos convênios ou os que estejam 

em fase de contratação e que impliquem em despesas para o Município. 

 

Art. 8º As unidades orçamentárias devem, através de suas equipes 

responsáveis pela execução orçamentária-financeira-contábil, promover o 

cumprimento das diretrizes indicadas neste Decreto, devendo monitorar com 

especial atenção os seguintes itens/elementos das despesas de custeio: 

 

I – Contratação de serviços terceirizados; 

 

II – Locação de veículos; 

 

III – Aquisição de material de consumo; 

 

IV – Aquisição de material permanente; 

 

V – Consumo de combustível;  
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VI – Concessão de passagens e diárias;  

 

VII – Contratação de serviços técnicos profissionais especializados; 

 

VIII – Consumo de água, energia e telefone; 

 

IX – Locação de imóveis. 

 

§1º Poderão ser realizadas adequações nos horários de expediente nos 

órgãos e instituições da Administração Municipal, nos casos em que haja significativa 

redução nas despesas, e que não sejam prejudicados a prestação de serviços 

essenciais ou de atendimento direto à população, desde que as alterações com as 

estimativas de redução sejam encaminhadas previamente ao COF para posterior 

aprovação do Chefe do Poder Executivo. 

§2º As despesas com serviços de telefonia fixa deverão ser 

acompanhadas pelas unidades, através das informações enviadas mensalmente, de 

forma que sejam verificadas as linhas com consumo elevado e a solicitação da 

inativação ou bloqueio de linhas existentes. 

§3º As despesas com serviços de telefonia móvel estão restritas aos 

servidores vinculados ao gabinete militar, defesa civil, assistência social e conselhos 

tutelares. 

§4º Controlar gastos com impressão, cópias e demais insumos de 

escritório de modo a evitar o desperdício, restringindo-se o uso ao estritamente 

relacionado ao trabalho dos servidores no exercício de suas funções. 
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§5º Adotar medidas administrativas para otimizar o uso dos veículos de 

forma corporativa, buscando melhorar o controle das viagens realizadas e a redução 

do consumo de combustível. 

Art. 9º Se verificado, ao final de cada mês, que a realização da receita 

não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão novas 

medidas de redução de despesas para o realinhamento orçamentário. 

 

Art. 10. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de 

despesa, que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente 

disponibilidade de dotação orçamentária. 

 

Art. 11. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da Ação 

Governamental que acarrete aumento de despesa deverá ser acompanhado de 

estimativa de impacto orçamentário-financeiro, no exercício em que deva entrar em 

vigor, e nos dois subsequentes, além de declaração do ordenador da despesa de 

que o aumento está em adequação com a Lei Orçamentária Anual e compatível com 

o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 

 

Parágrafo Único.  As propostas de atos que resultem em criação ou 

aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, além de atender ao disposto 

no art. 17 da Lei Complementar n º 101/2000, deverão, previamente à sua edição, 

ser encaminhadas ao Comitê Orçamentário-Financeiro, para que se manifeste sobre 

a adequação dessas despesas. 

 Art. 12. Os ordenadores de despesas poderão ser responsabilizados 

pelo não cumprimento das obrigações previstas neste Decreto.  
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Art. 13. O monitoramento e a avaliação das informações e dos 

resultados alcançados serão sistematizados pelo Comitê Orçamentário-Financeiro, 

em conjunto com as equipes dos demais órgãos e entidades da Administração 

Municipal. 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

perdurando seus efeitos até 31 de dezembro de 2017. 

Rio Branco-Acre, 31 de maio de 2017, 129º da República, 115º do 

Tratado de Petrópolis, 56º do Estado do Acre e 134º do Município de Rio Branco. 

 
 
 

MARCUS ALEXANDRE 
Prefeito de Rio Branco 


