
Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Gabinete do Prefeito

Decreto 6.259, de 3 de setembro de 2014

Institui,  no  âmbito  da  Administração  direta,
autárquica  e  fundacional,  por  intermédio  do
Programa  de  Melhoria  do  Gasto  Público  -
Desperdício Zero, a implantação de orientações
de  caráter  imediato  para  atendimento  à
Campanha de Redução do Consumo de Água,
Energia e Telefone nos equipamentos públicos
municipais e dá providências correlatas.

Fernando José Castro Cabral, Prefeito do Município de Bom Despacho, no uso de suas
atribuições legais, especialmente o disposto no inciso V do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o  Decreto  6.258/14,  que  institui  o  Programa  de  Melhoria  do  Gasto
Público – Desperdício Zero;

Considerando a  necessidade  de  racionalizar  o  custeio  da  Administração  Pública
Municipal;

Considerando a  necessidade  de  racionalizar  o  consumo  da  água,  da  energia  e  de
telefone;

Considerando que  as  práticas  de  higiene  e  limpeza  de  pessoas  e  espaços  públicos
oferecem oportunidade de economia;

Considerando que a economia no custeio se reverte em benefício para a comunidade
mediante aumento de investimentos em novos serviços;

Considerando que os custos elevados da água e da energia elétrica estão correlacionados
de forma profunda numa economia em que as hidroelétricas são a principal fonte de energia
consumida no país;

Considerando que há indícios de mudanças climáticas que estão tornando a água de
qualidade um bem cada vez mais raro e caro;

Considerando a obrigação da Administração Pública de dar o exemplo no uso racional
dos recursos naturais disponíveis;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, por
intermédio do Programa de Melhoria do Gasto Público - Desperdício Zero, Decreto 6.257/14, o
acompanhamento e monitoramento nos equipamentos públicos municipais:

I - da redução de consumo de água,  energia elétrica e gás nas despesas com custeio,
envolvendo a observação dos resultados;

II - da implantação de imediato de gestão estratégica visando a redução de consumo,
seguindo as orientações voltadas para o desperdício de água, energia elétrica e gás;
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III  -  do treinamento e capacitação de servidores públicos  para atuarem como agentes
multiplicadores e fiscais.

Parágrafo único. As medidas de redução do gasto público previstas neste decreto deverão
ser  implementadas  de  imediato,  sem  prejuízo  da  qualidade  dos  serviços  prestados  e
acompanhadas pelo Fiel da Economia, de que trata o artigo 2º do Decreto 6.258/14.

Art.  2º  Caberá  aos  Secretários  Municipais,  ao  Procurador  Geral  do  Município  e  aos
gerentes ou, nas suas faltas, aos coordenadores de maiores níveis dos órgãos municipais:

I  -  promover  a  articulação  institucional  necessária  para  a  execução  das  ações,
responsabilizando-se pelo alcance das metas e resultados compromissados;

II  -  informar  detalhadamente  ao  Comitê  Gestor  do  Programa  de  Melhoria  do  Gasto
Público, sempre que for solicitado, o estágio em que se encontram as ações no respectivo órgão
ou entidade;

III - designar o Fiel da Economia como representante do órgão ou entidade.

Art. 3º Caberá ao Fiel da Economia, em seu respectivo âmbito de atuação e sem prejuízo
de  outras  atribuições  que  porventura  estejam  dispostas  em  outros  decretos  ou  outros  atos
normativos:

I - exercer a coordenação técnica para implantação imediata das ações estratégicas de
redução de consumo de água, energia e de telefone.

II - orientar e promover a capacitação técnica dos gestores públicos envolvidos na ação.

Artigo 4º Ao Comitê Gestor do Programa de Melhoria do Gasto Público - Desperdício
Zero  cabe  acompanhar  o  cumprimento  das  disposições  deste  decreto,  sem  prejuízo  das
atribuições dos demais órgãos de controle.

Artigo 5º Fica proibido o uso de água para irrigação de parques, jardins, gramados e
qualquer área pública.

§  1º  Todas  as  torneiras  disponíveis  em  áreas  públicas  abertas  serão  travadas  com
cadeados cujas chaves ficarão com o Fiel da Economia da área ou com o dirigente máximo do
órgão.

§ 2º As plantas de interesse público cuja sobrevivência depende de irrigação imediata será
feita mediante autorização do dirigente máximo do órgão responsável pelas plantas.

Artigo 6º A limpeza de pisos, paredes, cimentados, pátios será feita exclusivamente com
vassoura, vedado o uso de água para substituir a varrição.

§ 1º Onde necessário, a limpeza final e desinfecção, após a varrição, será feita mediante o
uso de pano molhado ou esponja;

§ 2º A limpeza de vidros, vidraças, basculantes, paredes, cerâmicas, azulejos e afins será
feita exclusivamente com pano úmido, buchas e esponja, vedado o uso de mangueira, esguichos
e outros sistemas análogos;

§ 3º A água livre, quando necessária, será dosada mediante o uso de baldes, vedado o uso
de mangueiras, esguichos e afins.

Artigo 7º A água servida,  conhecida como água cinza, se não houver contraindicação
específica, poderá ser usada para molhar jardins, dar descargas em vasos sanitários ou fazer a
limpeza grossa de pátios e passeios.
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Artigo 8º O gerente ou, na sua falta, o coordenador de maior nível de cada órgão indicará
um servidor responsável para verificar, diariamente, o apagamento de todas as lâmpadas, bem
como assegurar que nenhuma lâmpada ficará desnecessariamente acesa durante a noite ou em
qualquer outro momento em que não seja estritamente necessário.

Artigo 9º Os Fieis da Economia,  apontados segundo o artigo 2º do decreto 6.258/14,
vistoriarão os prédios públicos de sua área de competência e indicarão medidas que diminuam o
consumo de energia  elétrica,  tais  como troca  de geladeiras  e  lâmpadas,  abertura  de janelas,
iluminação por telhas transparentes e mecanismos análogos.

Artigo 10 Na reforma de prédios públicos, ou não construção de novos prédios, somente
será permitido o uso de descargas de vasos sanitários mediante caixa de depósito, com duplo
botão de acionamento, vedado o uso de sistemas de descarga contínua.

Art. 11 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bom Despacho, 3 de setembro de 2014, 103º ano de emancipação do município.

Fernando José Castro Cabral
Prefeito Municipal
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