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GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 020/2017, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 

 
GABINETE DA PREFEITA 

  

Regula o art. 42 e seguintes da Lei Municipal nº 738/2017, tornando defeso a administração do 

Município de Pedro Avelino a realização de gastos excepcionais e autoriza o ajustes de despesas da 

outras providências. 

  

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, Srª Neide Suely Muniz Costa, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Art. 1º, §1º e Art. 9º da Lei 

Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal do Município, que se dá, entre outras 

ações, com o equilíbrio entre as receitas e as despesas públicas; 

CONSIDERANDO as constantes reduções nas receitas de transferências constitucionais, notadamente do Fundo de 

Participação do Município – FPM e do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, como também as 

constantes perdas na arrecadação das receitas próprias do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de diminuição de gastos em todos os setores da Administração sem prejudicar a 

prestação dos serviços essenciais; 

CONSIDERANDO a crise financeira que afeta a economia brasileira e todos os seguimentos da cadeia produtiva, 

acarretando a diminuição do poder de compra da população e, por consequência, queda de arrecadação gerando déficit 

orçamentário na receita municipal; 

CONSIDERANDO que mesmo diante da grave crise financeira o Município de Pedro Avelino/RN, mantém todas suas 

obrigações legais e busca em sentido amplo manter a adimplência com fornecedores e prestadores de serviços, o que não 

se poderá manter sem que medidas de contenção efetiva de gastos sejam tomadas; 

DECRETA: 
Art. 1º - Fica estabelecido que até 31 de dezembro de 2017, é defeso a administração pública realizar despesas com 

diárias, férias ou outras vantagens que onerem o erário, podendo em excepcional interesse público e com parecer prévio 

do chefe da contadoria e sob a fiscalização da controladoria realizar as despesas ditas singulares. 

Art. 2º - Administração poderá com decisão fundamentada realizar redução de contratos, visando adequar às previsões 

orçamentárias e financeiras. 

  

Art. 3º - As despesas com manutenção da administração deverão ser analisadas para se adequar a repasses vinculados e 

direcionados nos limites da pasta, esse estudo deverá ser encaminhado em 10 (dez) dias a secretaria de administração. 

Art. 4º - Todos os secretários devem enviar à secretaria de administração a lotação dos servidores e sua indisponibilidade 

para o funcionamento da referida secretaria. 

Art. 5º - A administração deverá adequar as despesas as previsões orçamentárias e financeiras, inclusive quanto a 

despesas com servidores. 

  

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revoga-se as disposições em contrário. 

  

Pedro Avelino/RN, 23 de Outubro de 2017. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita Municipal 
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