
DECRETO Nº. 022/2015, de 09 de setembro de 2015.   

       
Implanta política para a redução de gastos públicos no município 

de Novo Xingu – RS e dá outras providências. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

vigente,  

 

 

Considerando a queda da arrecadação provocada, especialmente, 

pela desoneração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), implantada pelo Governo Federal, 

o qual compõe, juntamente com o IR (Imposto de Renda), a fonte de arrecadação para a formação do 

FPM (Fundo de Participação aos Municípios), o qual corresponde a, aproximadamente, 68% (sessenta 

e oito por cento) da receita corrente de Novo Xingu; 

 

Considerando a necessidade de cumprimento de contrato de obras 

e, especialmente, o pagamento de contrapartida de convênios com os Governos Estadual e Federal; 

 

Considerando que o não fechamento das contas, e conseqüente 

descumprimento no disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, poderá ocasionar punição interposta 

diretamente ao Chefe do Executivo Municipal; 

 

Considerando o crescente aumento do passivo relacionado a 

dívida ativa e a outros débitos vencidos perante o erário municipal; 

 

Considerando a necessidade cada vez maior dos Municípios de 

assumirem responsabilidades de outros entes da Federação para atendimento das demandas da 

população; 

Considerando a criação de inúmeros programas por parte dos 

Governos Estadual e Federal, cabendo aos municípios a sua execução e viabilização, geralmente com 

contrapartidas e contratação de Servidores para sua implantação.  

 

 

 

 

 

 DECRETA: 
 
 
 
 
 



 
 

DAS MEDIDAS PARA A CONTENÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS 
 

 
 
     Art. 1º - Para terem direito aos serviços de Horas maquinas os 

Munícipes deverão solicitar Certidão Negativa de Débitos junto a tesouraria e apresentar ao Secretario 

de Obras Públicas ou Agricultura e Pecuária para poder usufruir dos serviços.  

 
     Art. 2º - Os projetos que necessitam ser mantidos deverão ter 

seus custos reduzidos através de mudanças na frequência de atendimento ou redução de despesas com 

materiais de consumo. 

 

     Art. 3º - Poderão ser mantidos projetos cujo custo de manutenção 

seja pouco significativo. 

 

     Art. 4º -Fica estabelecido que a partir do término da cota SUS de 

exames laboratoriais, o município limitará em  30% os auxílios aos mesmos;  

 

     Art. 5º – O transporte de pacientes para tratamento fora do 

domicílio seguirá cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que para ter direito 

ao transporte o agendamento deverá obrigatoriamente ser feito pela Secretaria; 

 

     Art. 6º – Deverão ser suspensos todos os projetos que acarretarem 

custos significativos ao erário municipal. 

 

     Art. 7º – Deverão ser mantidos apenas os Projetos e Programas 

cujos custos de manutenção sejam pouco significativos.  
 
     Art.8º – Deverão ser realizados apenas os serviços de 

responsabilidade do Poder Público Municipal, essenciais e de urgência. 

 

     Art. 9º – Serão mantidos os serviços de desintegração ou remoção 

de argila com a utilização de máquina retroescavadeira, a fim de servir às fábricas artesanais de tijolos 

maciços e garantir a subsistência das famílias que tem a sua renda atrelada às mesmas.  

 
     Art. 10º – Está suspenso o pagamento de horas extraordinárias, 

assim como o pagamento de Diárias dentro do Estado do Rio Grande do Sul, com exceção para os 

casos imprescindíveis à manutenção dos serviços essenciais. 

 

 

 

 



     Art. 11º – Estão suspensos cursos e treinamentos de Servidores, 

com exceção apenas para aqueles imprescindíveis para o funcionamento dos serviços essenciais. 

 
 
 
     Art. 12º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
 
                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 
XINGU - RS, em 09 de Setembro de 2015. 
 
 
                                      
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal  

 
 

      Registre-se e Publique-se 

 

 

       MARCELO KUSTER RAUCH 
Secretario Municipal de Administração 


