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MUNICÍPIO DE RESTINGA – SP 

 
 

DECRETO Nº. 96-A DE 05 JANEIRO DE 2017 
 
 

DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 
 AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, 
PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 
DAS ATRIBUÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,  
 
CONSIDERANDO as limitações financeiras do Município de Restinga, causadas 
pela grave situação fiscal e contábil encontrada de início pela nova 
administração pública que se inicia; 
 
CONSIDERANDO que as limitações em questão são originárias da atual crise 
econômica nacional, bem como dos restos a pagar deixados pela gestão 
anterior;  
 
CONSIDERANDO que a gestão que se findou em 31/12/2016 não procedeu de 
forma integral com transição administrativa, inobstante os reiterados pedidos 
formulados, não disponibilizando: Demonstrativos analíticos dos saldos 
disponíveis (caixas e bancos) e realizáveis ao último dia de mandato; Relatórios 
de Conciliações Bancárias referentes às contas bancárias do Município; Boletim 
de tesouraria  em que conste os saldos bancários  posição 31/12/2016; Emissão 
de relação dos credores inscritos em Restos a Pagar pela ordem cronológica  de 
exigibilidade, observada as fontes de recursos; Quadro Demonstrativo  das 
despesas com pessoal em relação a Receita Corrente líquida; Contratos de 
empréstimos e financiamentos  inscritos em Dívida  Fundada; Relação dos 
Créditos Inscritos em Dívida Ativa, individualizada por credor e por exercício, 
com indicação  das providências  adotadas para a cobrança  e certidão contendo 
a posição da dívida tributária e não tributária na posição de 31/12/2016; 
Balancete  dos bens  em almoxarifado, detalhando no mínimo  saldo  atual  de 
cada  almoxarifado; Relatório  posicionando  a situação analítica das 
concessões, permissões, acordos, convênios  e ajustes em execução, 
devidamente conciliados, informando inclusive, as contas bancárias   respectivas  
dos recursos  vinculados  e se pendente de prestação  de contas; Relatório de 
posição  estoque  dos bens de medicamentos em dezembro de 2016 na 
farmácia  básica do Posto de Saúde; Relatório das obras em Andamento  
informando, no mínimo, o recurso, a empresa licitada, valor do contrato, valor 
pago e saldo a empenhar e pagar; Relatório de obras licitadas, constando 
recurso, empresa licitada valor empenhado e valor pago .  
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CONSIDERANDO que as ações pertinentes à manutenção das despesas 
administrativas, estão a merecer total atenção por parte dos diversos 
organismos geradores e constituidores de despesa no âmbito da administração 
pública, devendo ser objeto de redução e limitação de empenhos;  
 
CONSIDERANDO ainda, a ausência de perspectiva para o aumento na 
arrecadação em curto prazo;  
 
CONSIDERANDO que a administração municipal de Restinga não medirá 
esforços no sentido de prover a sociedade das mínimas ações de que o Poder 
Executivo tem como atribuição, respeitado sua real capacidade financeira; 
 
CONSIDERANDO que a alteração da carga horária de trabalho é ato 
discricionário da administração pública, baseado na conveniência e 
oportunidade, prevalecendo à supremacia do interesse público; 
 
CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos Gestores Públicos de zelarem pela 
predominância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
publicidade e, sobretudo pela moralidade, eficiência e efetividade, além da 
necessidade de zelar pela correta aplicação de recursos públicos;   
 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º - Fica decretado estado de calamidade financeira no âmbito da 
Administração Pública Municipal de Restinga - SP.  
 
Art. 2º - Fica estabelecido o estado de calamidade financeira pelo prazo de 90 
(noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período caso a situação se 
mantenha inalterada;  
 
Art. 3º - Durante o período de calamidade fica vedada a realização de quaisquer 
despesas que possa o município se abster, tais como despesas com eventos, 
gratificações desnecessárias, horas extras (com exceção daquelas necessárias 
ao setor de saúde) ou qualquer outra que venha a prejudicar custeio de folha de 
pagamento, saúde e educação;   
 
Art. 4º - Durante o período de calamidade financeira ficam permitidas as 
aberturas de processos licitatórios para contratação de bens e serviços 
necessários ao bom andamento da administração pública. 
 
Art. 5º - O horário de expediente da Prefeitura Municipal (Sede), compreendido 
das 08h00min as 11h00min e das 12h30min as 17h00min, permanecerá 
inalterado, contudo apenas os serviços indispensáveis à população serão 
prestados durante este período. 
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Art. 6º - Inicialmente serão reduzidos todos os gastos com custeio da máquina 
pública, como por exemplo, água, luz, combustível, material de limpeza, material 
de consumo, etc.;  
 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
 
 

Restinga, 05 de Janeiro de 2017. 
 
 
 

Amarildo Tomás do Nascimento 
Prefeito Municipal de Restinga 

 
 


