
Prefeitura Municipal de Parnamirim

Decreto n° 5.296/04-6PP Parnamirim, 27 de janeiro de 2004.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a permissão legislativa contida no art. 10, III, da Lei 
Municipal n° 1.179/03 (Lei do Orçamento Anual), posta em sintonia com o 
regramento dos artigos 40 a 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos 
orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Considerando a necessidade da adoção de ações governamentais 
voltadas para a solução dos problemas urgentes provocados pela intensidade das 
chuvas caídas no Município, na noite de ontem e madrugada de hoje;

Considerando que no período compreendido entre 1800 horas do dia
26.01.04 e 0300 horas do dia 27.01.04 registrou-se uma precipitação pluviométrica 
de cerca de 140 milímetros;

Considerando que o atual quadro de chuvas tem provocado danos 
consideráveis em vários Estados da federação, com registro de danos expressivos 
em inúmeras cidades brasileiras;

Considerando que, não obstante as muitas obras de engenharia 
realizadas pelo Poder Executivo Municipal, é impossível se antecipar aos efeitos das 
chuvas abundantes que transtornaram a vida da comunidade do Município;

Considerando que esse quadro de chuvas se revelam prenunciativo do 
início do inverno,

DECRETA:

Art. Io. Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 65.000,00 
(sessenta e cinco mil reais) destinado a reforçar dotação orçamentária da 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para atender a despesas de caráter 
emergencial e urgente, consoante classificação abaixo:
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02.080 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

452.52.2.019 - Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos

3.3.00. 00.00 - Outras Despesas Correntes
3.3.90.00. 00 - Aplicações Diretas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.390.36.00 - Outros Serviços de TC - PF
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TC - PJ
4.4.00. 00.00 - Investimentos
4.490.00. 00 - Aplicações Diretas
4.4.90.25.00 - Equip. e Material Permanente

Total

R$ 20.000,00 
R$ 15.000,00 
R$ 30.000,00

R$ 20.000,00 
R$ 80.000,00

Art. 2o. Os recursos necessários para atender às despesas 
provenientes deste Decreto provêm do superavit financeiro apurado no balanço 
patrimonial do exercício anterior, nos termos dispostos pelo art. 43, inciso I, da Lei 
Federal n° 4.320/64.

Art. 3o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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