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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

DECRETO N° 4335 DE 31 DE A&OSTO DE 2015

Es+abelece normas e medidas de
contengao de despesas no ambito do
Poder Executivo Estadual e da outras
providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA , usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituigao do Estado do
Amapa, e

Considerando a responsabilidade na gestao fiscal do Estado, com
vistas ao equilibrio das contas publicas, dando cumprimento a todos os limites
fixadcs no ordenamento vigente, especialmente pela Lei de Responsabilidade
Fiscal;

Considerando a queda real das transferencias federais nos ultimos
meses, principal receita do Estado do Amapa e da arrecadagao propria do
Estado, decorrente do desaquecimento da economia nacional, fato publico e
notorio, amplamente divulgado pela midia nacional;

Considerando que as medidas adotadas no Decreto n° 0892, de 18
de fevereiro de 2015, que no art. 2°, estabeleceu 40% de contingenciamento
nas despesas e por serem ainda insuficientes para enfrentar o ajuste fiscal
necessario para compatibilizar receitas e despesas proposto inicialmente pelo
Governo Federal;

Considerando, ainda, que a frustragao da previsao da receita total
demanda mais medidas de equilibrio das contas publicas, para assegurar a
continuidade de servigos publicos essenciais e o funcionamento da integrali-
dade das instituicoes que compoem o Estado do Amapa, em prol da sociedade,

D E C R E T A :

Art. 1° Este Decreto estabelece medidas de contengao de
despesas, no ambito dos orgaos e entidades da Administragao Publica Direta e
Indireta do Poder Executivo.

Art . 2° Ate 31 de dezembro de 2015 fica suspensa a pratica dos
seguintes atos:
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I - disponibilizapao de pessoal, com onus para o orgao ou a
entidade de origem, para outros Poderes do Estado ou entes da Federapao,
ressalvados os casos de renovapao ou substituipao de convenios com os Entes
Municipals nas areas de Saude e Educacao;

II - concessao de licenpa premio e licenpa sem vencimento que
gere a necessidade de contratapao temporaria;

III - concessao de diarias e passagens para deslocamento a
outros Estados da Federapao, ressalvados os casos de Tratamento Fora de
Domicilio, audiencias da Procuradoria-Geral do Estado e os devidamente
autorizados por ato do Govemador do Estado do Amapa em processo
justificadamente formalizado;

IV - concessao de diarias e passagens para deslocamento ao
interior do Estado, ressalvados os casos de audiencias da Procuradoria-Geral
do Estado e da Delegacia Geral de Policia Civil, diarias previstas em convenios
federais e os devidamente autorizados por ato do Governador do Estado do
Amapa em processo justificadamente formalizado;

V - chamamento de aprovados em concursos publicos do Poder
Executivo Estadual, exceto para a substituipao em contratos temporaries;

VI - realizapao de eventos, que possam implicar em despesas de
servipos de buffet, filmagens, locapao de espapos e demais despesas aims, sem
a autorizapao do Gabinete do Governador e da Secretaria de Governo do
Estado do Amapa.

Art. 3° Os orgaos e entidades da Administrapao Publica do
Poder Executivo Estadual de que trata este Decreto deverao de imediato,
adotar as seguintes medidas:

I - redupao de 50% (cinquenta por cento) da despesa de telefonia
movel:

II - redupao de 50% (cinquenta por cento) do quantitative de
linhas de telefonia fixa que efetuem ligapoes para telefones moveis, acesso a
rede publica, servipos de discagem direta a distancia e de discagem direta
internacional;

III - redupao de 20% (vinte por cento) do consumo de energia
eletrica;

IV - redupao de 20% (vinte por cento) da frota de veiculos dos
orgaos e entidades da Administrapao Publica do Poder Executivo Estadual,
exceto os ser/ipos indispensaveis ao funcionamento da estrutura de seguranpa
publica e da saude;

V - redupao de 20% (vinte por cento) da cota de combustivel,
exceto os servipos indispensaveis ao funcionamento da estrutura de seguranpa
publica e da saude.

Art. 4° Todos os orgaos da Administrapao Direta e Indireta do
Poder Executivo deverao tomar medidas visando a redupao de, no minimo,
25% (vinte e cinco por cento) dos contratos terceirizados, com excepao dos que
nao possam sofrer solupao de continuidade de servipos publicos essenciais.

Art. 5° Ficam encarregados de regulamentar e fiscalizar o fiel
cumpnmento deste Decreto a Secretaria de Estado da Administrapao - SEAD,
a Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, a Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ e a Controladoria-Geral do Estado - CGE.



Decreto n° 4335 de 31 de agosto de 2015 f. 03

Art. 6° Ficam autorizadas a proceder, por forga do disposto
neste Decreto:

I - a Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, os ajustes
necessarios nas respectivas dotacoes dos Orgaos da Administragao Direta e
Indireta do Poder Executivo Estadual;

II - a Secretaria de Estado de Administragao - SEAD, a adogao
dos procedimentos para prevenir a realizagao das despesas de pessoal
suspensas por este Decreto, e a redugao das despesas com contratos
corporativos;

III - a Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, a
limitagao de empenho para garantir o equilibrio das contas publicas;

IV - a Controladoria-Geral do Estado - CGE, a realizagao de
analises e validagoes dos processos de despesas no efetivo cumprimento das
normas constantes deste Decreto.

Art . 7° Sao responsaveis pela implementagao das agoes
necessarias ao cumprimento deste Decreto os Secretaries de Estado e os
Dirigentes Titulares dos Orgaos e Entidades da Administragao Publica do
Poder Executivo Estadual.

§ 1° As Unidades Orcamentarias e Administrativas competentes
adotarao as medidas e procedimentos necessarios a redugao das despesas de
custeio administrative e a sua adequagao aos limites flxados neste Decreto,
inclusive com relagao a suplementagao de creditos, aos contratos e as
licitagoes.

§ 2° Os ordenadores de despesas poderao ser responsabilizados
administrativamente, nos termos da legislagao pertinente, pela realizagao de
gastos ou assungao de compromissos superiores aos limites fixados neste
Decreto, bem como pela geragao de passivos contingentes.

Art. 8° Os casos omissos neste Decreto serao dirimidos pelo
GAB/GOV em processo justificado e formalizado.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Macapa, 31 de agosto de 2015

ANTONIO^ ALDEZ &OEJ
Sovernador
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