
PREFEITURA Do MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES
GABINETE Do PREFEITO

DECRETO Nº 1.068 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre normas e medidas achainistra—
tivas que regulamentam as tunada de déci—
sões quanto aos atos financeiros , contá-
beis, administrativos e patrimoniais a se—
rem observados pelos órgãos da administra—
ção mmnicipal .pertinentes ao início do
exercício de 2017.

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, Prefeito do- Municipio de
Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o art. 29 da Constituição'Federal, o art. 20 da
Constituição Estadual, bem como, pelo disposto no art. 102, inciso
VII da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas reguladoras para
inicio de governo;

CONSIDERANDO que, em que pese a solicitação de documentação peia Co—
missão de Transição de Governo, grande parte dos documentos em face
do encerramento da gestão anterior, somente foi disponibilizada no
dia de 31/12/2016:

CONSIDERANDO que, a administração pública não pode sofrer com a in—
terrupção da continuidade na prestação de serviços públicos, razão
pela qual se faz necessária a tomada de providências imediatas para
disciplinar os serviços essenciais de ordem econômica, financeira,
social, saúde, educação, de limpeza pública entre outros, DECRETA:

Capí tulo I
DOS ATOS FINANCEIROS

.Art. lº Todas as assinaturas bancárias, senhas, cartões
bancários que contenham assinaturas para conferência e validação de
operações financeiras, bem como, efetivações eletrônicas atinentes a
transferências financeiras serão substituídas a partir de 02 de ja—
neiro de 2017.

Art. 2o Os pagamentos de despesas relacionadas à execução
de contratos de serviços,'fornecimento de bens e de obras públicas
ficam sujeitos ao atendimento das regras fixadas neste decreto.

S lº Ficam suspensos pelo prazo de 90 (noventa) dias, todos
os pagamentos de contratos administrativos firmados pela Prefeitura ,
do Município de Piúma, pendentes de pagamentos, oriundos de exerci—.
cios anteriores, excetuados os contratos de serviços e de forneci—
mento de bens indispensáveis para a continuidade das ações públicas
inadiáveis no ãmbito de cada unidade administrativa municipal.

5 20 Durante o período de suspensão referido neste artigo

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar — Piúma—ES — CEP. 29285-000
E—mail: gabinetegªpíuma.es.gov.br — Tel.: (28) 3520-5243 — Site: www.niumaesgovbr



PREFEITURA DO MUEICÍPIO DE PIÚMA-ES
GABINETE DO PREFEITO

serão realizadas ações específicas, visando apurar a licitude das
despesas, alem de determinar as condições legais e as medidas neces—
sarias para o fim de justificar os respectivos pagamentos.

' Capítulo II
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Art. 3o EmI casos excepcionais devidamente justificados e
autorizados por lei e pelo Prefeito Municipal, poderão ser efetuados
contratos temporários para atender às seguintes necessidades de in—
teresse público:

1 — As contratações na área da educação;
II — Continuidade dos serviços essenciais da área da saúde;
III — A contratação por até 3 (três) meses de Guardas vi—

das;
IV — Manutenção das estradas, vias públicas e infraestrutu—

ra;
V — Manutenção de limpeza pública e coleta de lixo;
VI — Cargos necessários, sem candidatos aprovados ou clas—

sificados em concurso público.
Parágrafo único. Toda contratação temporária será precedida

de teste seletivo simplificado.

Capí tulo II I
DAS LICITAçõEs

Art. 4º Serão abertos procedimentos licitatórios para aten—
der as despesas de caráter continuado e aqueles de caráter emergen—
cial, dando prioridade as contratações referentes a:

I — Serviços voltados para área de saúde; medicamentos e
outros necessarios ã continuidade dos serviços essenciais desta
área:

II —— Serviços voltados 51 área administrativa tais cnmo:
internet, software, manutenção de tecnologia da informação e outros
necessários à manutenção da máquina administrativa;

III — Serviços de transportes escolares, merenda escolar,
materiais escolares e outros precedendo o início do ano letivo;

IV'— Serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, bem como
a locação de veículos e equipamentos destinados a esta finalidade;

V — Outros casos que sejam prioritários para a administra—
ção municipal.

Parágrafo único. Toda e qualquer processo licitatório deve—
ra cumprir na íntegra o disposto na Lei nº 8.666/93, 10.520/2002 e
suas alterações e resoluções de consulta do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.

Capítulo IV
DAS AUTORIZAÇOES DAS DESPESAS

Art. 5º. Somente serão autorizas as aquisições de mercado—
rias, de produtos ou de serviços se comprovada a existência de re—
cursos orçamentãrios para sua efetivação ea devidamente autorizados
pela autoridade competente, mesmo que tratem de despesas essenciais
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ao funcionamento e manutenção das atividades da administração públi—
ca elencadas ao rol das contratações previstas no art. 4º. deste De—
creto.

Parágrafo único. A realização da despesa orçamentária do
exercício de 2017 deverá ser contingenciada para que seja avaliada a
evolução da receita nos primeiros meses, haja vista a instabilidade
financeira evidente junto ao Governo Estadual e Federal.

Art. 6ª. A Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda ela—
borará um cronograma de desembolso com previsão de recursos finan—
ceiros suficientes para o pagamento de despesas referidas no artigo
anterior, cujos empenhos sejam ordinários e globais e os vencimento
estejam previstos para os próximos 30, 60 e 90 dias.

Capítulo V
DOS RESTOS ã.EAGAR

Art. 7º. Os restos a pagar do exercício de 2016 e anterio—
res, reclamados por credores, somente serão autorizados os pagamen—
tos depois do encerramento do balanço geral de2016, desde que, este—
jam devidamente comprovados e auferidas as suas autenticida—
des/veracidades pelos processos de despesas que lhe deram origem,
com a devida autorização expressa do Prefeito Municipal e serão efe—
tuados em ordem cronológica de empenho, conforme legislação em vi—
gor.

Parágrafo único. Eventuais restos a pagar que necessitem de
pagamentos, respeitarão a ordem cronológica. mencionado no caput,
sendo que serão priorizados os pagamentos de débitos referentes des—
pesas de consumo com água, luz e telefone e as folhas de pagamentos,
encargos sociais em atraso conforme cronograma de desembolso a ser
elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda.

Capítulo VI
DO INVENTÁRIO PãTRIMDNIAL/ALMDXARIEADO

Art. Bº Compete ea cada Secretário Municipal providenciar
uma análise do irwentário patrimonial vinculado 51 sua secretaria,
realizando uma verificação de todos os bens imóveis e móveis que
constam nas dependências de suas pastas, salas, repartições, escolas
e departamentos.

Parágrafo único. Após levantamento e verificação dos bens
patrimoniais, estes deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal
de Administração, a fim de que sejam confrontados com o Inventário
Patrimonial recebido, confirmando e atestando a localização e das
responsabilidades das guardas.

.ãrt. 90 Compete a Secretaria. Municipal de .Administração
providenciar o levantamento de todos os materiais e bens existentes
no .Almoxarifado Central. para confrontação com. os lançamentos do
sistema contábil.

Parágrafo único. Enquanto durar o levantamento, todo mate—
rial ou bem retirado do Almoxarifado deverá ser procedida a sua bai—
xa provisória até segunda ordem.
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Capítulo VII
DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Art. 10. O expediente das repartições localizadas no prédio
da Administração Central (Ed. Millar) durante o período de 02 a 06
de janeiro de 2017, será somente interno, não havendo atendimento ao
público. A partir de 09 de janeiro de 2017, inicia—se o atendimento
ao púbiico, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 18h00min.

Capítulo'VIII
DAS DISPOSIÇõES FINAIS

Art. 11. Compete a Secretaria Municipal de Finanças e Fa—
zenda o cumprimento das normas financeiras, das despesas e dos cro—
nogramas de pagamentos, inclusive dos restos a pagar (se houver).

Art. 12. O atendimento nos órgãos e nas repartições não
localizados no prédio do art. 10 poderá se detalhado e disciplinado
em portaria da respectiva Secretaria.

Art. 13. .Até segunda ordem, qualquer processo encaminhado
ou retirado do arquivo, devera ser, obrigatoriamente, comunicado e
anotado junto ao servidor responsável pelo Arquivo Central.

Art. 14. Os casos e situações omissas nestas diretrizes
iniciais serão objeto de analise e apreciação pela Secretaria Muni—
cipal de Finanças e Fazenda para que sejam encaminhadas às decisões
pertinentes a cada situação, sempre respeitando os dispositivos le—
gais.

Art. 15. As normas e medidas estabelecidas neste instrumen—
to entram em vigor na data de sua publicação e terão efeito pelo
prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado se necessário.

Art. 16. Os contratos administrativos que foram.prorrogados
a pedido da Comissão de Transição de Governo, e ordenado a sua con—
tinuidade de execução, não se enquadram no disposto no art. 2º Slº
deste Decreto.

Parágrafo único. Os demais contratos ficam devidamente sus—
pensos, até que sua execução seja autorizada por decisão do Prefeito
Municipal.

Art. 17. A. Administração Municipal constituirá Comissão
Técnica Especial para análise do relatório Conclusivo de Transmissão
de Mandato.

Parágrafo único. Além da conferência das informações cons—
tantes no Relatório Conclusivo de Transmissão de Mandato, havendo
necessidade, a propria Comissão poderá orientar as metas dos traba—
lhos no sentido de auferir as suas autenticidades/veracidades, acom—
panhando ea adotando as medidas necessárias para a correção de vi—
cios que sejam apurados.

Art. 18. O especificado neste Decreto que diz respeito aos
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trabalhos da Comissão de Transição, instituída pelo Decreto nº
1.046, de 19 de outubro de 2016, ficam, aqueles indicados pela admi—
nistraçãc: sucedida, notificados jpara, caso queiram, acompanhar' os
trabalhos, ratificando assim, a notificação já realizada por ocasião
do ato de transmissão de mandato.

àrt. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi—
cação, ficando revogadas as disposições em contrario.

Piúma (ES) 02 de janeiro de 2017.

Secretãr o M ni e Finanças e Fazenda
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