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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

DECRETO Nº. 5.586, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010.

Dispõe sobre medidas transitórias a serem adotadas pela
Prefeitura Municipal de Parnamirim, visando contenção de despe-
sas na Administração Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais contidas no artigo 73, inciso XII, da Lei
Orgânica do Município, e:

CONSIDERANDO que a situação financeira do nosso
Município, a exemplo dos demais, exige medidas excepcionais, ten-
do em vista que as receitas arrecadadas estão se mostrando insufi-
cientes para saldar as despesas de custeio necessárias para a manu-
tenção dos serviços essenciais nas áreas da educação, saúde, habi-
tação, saneamento básico e, principalmente, para saldar compro-
missos salariais e respectivos encargos dos servidores públicos;

CONSIDERANDO, ainda, que os repasses financeiros do Fundo
de Participação do Município (FPM) não vêm acompanhando as
despesas com o crescimento da Cidade;

CONSIDERANDO, também, que o nosso município vem as-
sumindo, ao longo dos últimos anos, encargos cada vez maiores,
principalmente nas áreas de educação e saúde, disponibilizando, ca-
da vez mais, gama maior de serviços essenciais a comunidade, sem
a correspondente contrapartida na partilha tributária;

CONSIDERANDO que são necessárias medidas que visem ao
mesmo tempo reduzir despesas e aumentar receitas para fins de en-
quadramentos futuros dentro dos limites legais, bem como cumprir
compromissos assumidos;

CONSIDERANDO que vários municípios de nosso Estado têm
adotado medidas drásticas para regularizar suas respectivas situa-
ções, conforme divulgado amplamente pela imprensa;

DECRETA:

Artigo 1º - A partir do dia 17 de novembro de 2010, o Poder
Executivo Municipal, adotará as seguintes providências, visando
evitar o desequilíbrio das contas públicas:

I - proibição de contratação de horas-extras, salvo exigência de
excepcional interesse público, que deverão ser submetidas ao Prefeito
Municipal para análise;

II - redução de gastos com combustíveis, devendo os Secretários
Municipais analisar a necessidade e conveniência de eventual via-
gem e/ou serviço, com exceção das ambulâncias municipais que
serão controladas pelo setor competente;

III - redução de gastos com telefone, fornecimento de água e ener-

gia elétrica, devendo haver controle mais efetivo sobre tais gastos;
IV – Fica suspenso a autorização de diárias e passagens, sendo

concedidas somente em caráter excepcional e autorizadas expres-
samente pelo Prefeito Municipal;

V – Redução da jornada de trabalho passando o atendimento
das repartições públicas municipais a funcionar das 07:30 às 13:30
horas, excetuando-se os serviços considerados essenciais, ofereci-
dos pelas Secretarias Municipais de Saúde, de Assistência Social,
de Limpeza Urbana, de Educação e Cultura e de Trânsito e
Transportes, que manterão seu horário, conforme orientação do
Secretário da pasta.

Artigo 2º - O novo horário de expediente está sendo implanta-
do em caráter excepcional, podendo a qualquer momento ser revis-
to, alterado ou modificado, a critério da administração, sempre le-
vando em consideração o interesse público.

PARÁGRAFO ÚNICO - Todos os responsáveis pelos setores da
administração municipal, deverão, futuramente, disciplinar o horá-
rio de serviço, objetivando a compensação dos horários eventual-
mente não laborados.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrario.

Parnamirim/RN, 12 de novembro de 2010.

MAURÍCIO MARQUE DOS SANTOS
Prefeito

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2010 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / SOS GÁS LTDA. - OB-
JETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aqui-
sição e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo destinado a di-
versas Secretarias do Município de Parnamirim/RN. VALOR: R$
439.896,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa
e seis reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - RECURSOS: Próprios
(FPM/ICMS/IPTU/IPVA)/FMAS/API/CRAS/CREAS/ SALÁRIO
EDUCAÇÃO/FMS/PETI/PROJOVEM. ELEMENTO DE DES-
PESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Pregão 005/2010 Lei Nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. Parnamirim/RN, 05 de novembro de 2010.

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA
De acordo com o art.103,§2º da Lei Complementar

nº030/2009, de 12 de maio de 2009, informo para os devidos 
fins que não houve publicação na data de 16/11/2010. 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO
GABINETE CIVIL

R$ 0,50

EXTRATOS
GABINETE CIVIL
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