
 
DECRETO N. 101/2010 
     De 10/08/2010 
 

DETERMINA LIMITAÇÃO DE EMPENHOS PARA 
ATENDIMENTO A METAS FISCAIS E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
 

CLOVIS FERNANDES DE SOUZA, Prefeito Municipal 

de Bom Jesus, Município do Estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 

Legislação em vigor, especialmente com o Art. 69, inc. 

“VI” da Lei Orgânica Municipal. 

 

      Considerando que, devido os investimentos feitos em 
manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas; 

 

      Considerando que, o Município precisa arcar com 

contrapartida considerável de Convênios liberados neste exercício; 

 

        Considerando que, os limites constitucionais de gastos 
mínimos em Saúde e Educação estão sendo cumpridos e monitorados pela 

administração; 

 

         Considerando que, as metas fiscais de receitas não estão 
sendo atingidas o suficiente para suportarem as despesas, nos termos do art. 59º da Lei 

Complementar 101/2000 (LRF); 

 

        Considerando o que determina o artigo 10º da LDO 
Municipal;   

         

DECRETA: 
 

Art. 1
o
 - Ficam os Secretários Municipais proibidos de 

efetuarem novas despesas a não ser aquelas de caráter obrigatório, até que o Município 

consiga cumprir com aquelas já efetuadas, atendendo assim o que determina o Artigo 9º 

da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Art. 2° - Quanto à realização de serviços particulares, será 

observada a urgência dos serviços solicitados, cumprindo o que dispõe a Lei Municipal 

023/97, e seus regulamentos posteriores. 

  

 Art. 3° - Ficam limitadas as ligações telefônicas para 

atendimento exclusivo de interesse público, devendo as mesmas, sempre que possível, 

serem programadas e autorizadas pelo chefe do departamento. 



 

Art. 4º - As despesas que não estiverem previamente 

autorizadas, e sem o consentimento do chefe do poder executivo, serão cobradas do 

responsável superior ao que as executou.  

 

Art. 5° - Ficam reduzidas as despesas com diárias de 

funcionários, exceto as que forem de caráter estritamente emergenciais para desenvolver 

as atividades de interesse público. 

 

Art. 6º - As despesas com divulgações de atos da 

administração, oriundas de contratos com rádios, jornais, revistas e outras, ficam 

suspensas, sendo que somente serão autorizadas divulgações e/ou publicações de 

matérias específicas, desde que haja obrigação legal para tanto.  

 

Art. 7
º
 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 8
º
 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

            

 Bom Jesus - SC, 10 de Agosto de 2010. 

 

 

CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registrado e publicado na data supra e local de costume. 

 

Elisangela Hoinoski 

Funcionária Designada 


