
 
 

DECRETO Nº. 08/2017 
DE: 09/01/2017 

 
 

SÚMULA:Determina a contenção e redução de 
despesas, a suspensão dos serviços externos e 
dá outras providências. 

 
 
 

Eu, PAULO HORN, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e: 

 
Considerando a atual situação financeira do Município, o qual possui déficit 

em seus numerários; 
 
Considerando a necessidade de avaliação e manutenção de toda a frota, 

máquinas e equipamentos do Município; 
 
Considerando o estado de uso e conservação dos veículos, máquinas e 

equipamentos públicos que não encontram condições de uso; 
 
Considerando a necessidade de avaliação dos processos licitatórios em 

aberto para a aquisição de bens e serviços para manutenção da frota e demais 
equipamentos do Município; 

 
Considerando que há a necessidade de redução de despesas com o objetivo 

de manter o equilíbrio das contas públicas; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1º - Ficam suspensos os serviços externos da Prefeitura Municipal, no 
período de 09/01/2017 à 31/01/2017, devendo ser observado ainda: 
 



 
 

I - Suspensão da execução de horas extras, exceto as absolutamente necessárias 
e autorizadas pelo Prefeito Municipal, ou por quem ele delegar, com base em 
análise de justificativa apresentada pelo solicitante; 

 
II- Redução de despesas com manutenção de automóveis, ônibus, caminhões, 
máquinas e equipamentos, sendo que as ordens de compra deverão ser 
autorizadas expressamente pelo Prefeito Municipal ou a quem ele delegar 
competência expressa; 

 
III - Fica vedado o uso da frota de veículos e máquinas do Município nos finais de 
semana e dias considerados feriados, bem como, sua utilização após o horário 
normal de expediente ressalvado os casos emergenciais, devidamente autorizados; 
 
IV – Cancelar imediatamente atividades que não são de caráter emergencial e de 
necessidade pública. 

 
Art. 2º - A transgressão de qualquer das limitações previstas no artigo primeiro, 
serão de responsabilidade dos Secretários Municipais, no âmbito de suas pastas, 
ficando os mesmos responsáveis pelo pagamento de despesas não autorizadas 
pelo Chefe do Executivo Municipal. 

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

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 09 de janeiro de 2017. 

 
PAULO HORN 

Prefeito Municipal 
 

 
PUBLICADO EM _____/01/2017, EDIÇÃO ________, PÁGINA ____________ 
DIÁRIO ELETRÔNICO DOSMUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ 
 
PUBLICADO EM _____/01/2017, EDIÇÃO ________, PÁGINA _______ DO JORNAL 
DIÁRIO DO SUDOESTE. 


