
Prefeitura Municipal de Parnamirim
GABINETE D O  PREFEITO

Decreto n° 5.117/02, de 07 de janeiro de 2002.
Altera e Acresce Dispositivos do 
Decreto n° 4.937/2001, de 31 de 
janeiro de 2001, e dá outras 
providências.

r

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com a autorização do art. 74, inciso XII, da Lei 
Orgânica do Município -

DECRETA:

Art. Io - O artigo 5o do Decreto 4.937/2001, de 31 janeiro de 2001, 
passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o - A quantia liberada em cada adiantamento será de no máximo 
R$ 3.000,00, constante da solicitação e do respectivo plano de aplicação, observando-se 
o preceituado no § 2o, do presente artigo”.

Art. 2o - O parágrafo único, do art. 5o do Decreto n° 4.937/2001, de 31 
de janeiro de 2001, passa a ser § Io, acrescentando-se os §§ 2o e 3o, ao mesmo 
dispositivo.

“§ Io Os recursos financeiros, liberados em forma de adiantamento, 
serão movimentados através de cheques.

§ 2o - Excepcionalmente, poderá o valor estabelecido no “caput” deste 
artigo ser complementado até o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que 
presentes situações que justifiquem essa medida, devendo, para tanto o respectivo titular 
da pasta encaminhar expediente ao Chefe do Executivo, detalhando as razões, que 
motivaram o pedido, sendo a matéria submetida à aprovação do Grupo de Trabalho, 
constituído pela portaria n° 593, de 30 de julho de 2001.

§ 3o - Em situação de reconhecida emergência, poderá o Chefe do 
Executivo autorizar a complementação de que trata no § 2o, deste artigo, cid  r e feren d u m , 

do Grupo de Trabalho”.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Parnamirim, 07 de janeiro de 2002
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