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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE o'OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

DECRETO: 128/2009

SUMULA: Dispõe sobre a redução de despesas no âmbito dos Órgãos
e Entidades do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

o Prefeito Municipal de Diamante do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas

pela legislação vigente:

Considerando a redução da receita principalmente a do Fundo de Participação dos Municípios em função
de medidas de incentivo do Governo Federal para o enfrentamento frente à crise mundial;

Considerando a necessidade de estabelecer política de austeridade em relação aos gastos públicos, de

• modo a possibilitar o efetivo equilíbrio das contas municipais, receita com despesa;

•
Considerando a necessidade do cumprimento das metas fiscais estabeiecidas pelo Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO n2 010/2008 para o presente exercício financeiro;

DECRETA

Ar!. 1" - Fica determinado aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal a redução em 10% (dez
por centol do valor relativo ao Grupo 3.3 - Outras Despesas Correntes, constantes das metas estabelecidas pelo decreto
nO. 165/2008 de 22 de dezembro de 2008 do cronograma de desembolso para os últimos dois bimestre do exercício

financeiro de 2009.

Ar!. 2" - Fica determinado também, a redução de 50% (cinqüenta por cento) do valor relativo ao Grupo
4.4 - Investimentos com a fonte livre, da mesma forma constante das metas estabelecidas pelo decreto mencionado no

• caput do artigo anterior, igualmente para 0$ dois últimos bimestre do exercício corrente.

Ar!. 3" - Com a redução das metas de desembolso e redução de despesas q que estabelece os artigos I"
e 2º deste decreto passam a vigorar conforme abaixo:

•
•

•

Grupo 3.3 - Outros Serviços e Encargos - redução 10%

Mês Meta Prevista Redução 10/50% Meta Atual

Setembro 358.548,36 35.854,83 322.639,53

Outubro 358.548,36 35.854,83 322.639,53

Novembro 379.639,44 37.963,94 341.675,50

Dezembro 379.639,44 37.963,94 341.675,50
Grupo 4.4 -Investimentos - redução 50%
5etembro 77.839,60 38.919,80 38.919,80

Outubro 77.839,60 38.919,80 38.919,80

Novembro 82.418,40 41.209,20 41.209,20

Dezembro 82.418,40 41.209,20 41.209,20

Art. 42 _ Ficam suspensos quaisquer novas despesas relativas a aluguéis de imóveis e ou de máquinas e
equipamentos, reformas de imóveis e terceirização de serviços,

Ar!. 5" - Cada Órgão e Entidade do Executivo Municipal deverá tomar medidas que se fizerem

necessáriaspara o cumprimento deste decreto.
('-'"

Ar!. 6" - Este Decreto entra em VigOra data de suà publicação revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito de Diamante,po Oeste! 09 d Setembro de 2009.

~. \\~ I
~\ ," \

I~~OME~,
pP ef~ita MuniciPal

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO. 597 - FONE/FAX: (0~45) 2721141 - CEP: 85 896.000 - DIAMANTE D.OESTE- PARANÁ


	00000001

