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Decreto nº 001/2007,  de 14 de março de 2007. 

 

Dispõe sobre medidas de contenção de despesas e 

reordenamento orçamentário, institui Grupo de 

Trabalho Temporário e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no 

uso das atribuições legais insertas nos Arts. 64, inciso X, XVIII e XXXIII, da Lei Orgânica 

do Município; 

 

Considerando a drástica redução dos valores decorrentes de transferências inter-

governamentais constatados no início do presente exercício; 

 

Considerando as incertezas quanto ao reordenamento de tais repasses de 

valores, uma vez que os sinais existentes são de redução ainda maior da participação 

dos Município na Receita Tributária Nacional; 

 

Considerando a necessidade de antecipação de atos, em defesa do interesse 

público de preservar os serviços municipais; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica instituído no Gabinete do Prefeito, Grupo de Trabalho Temporário - 

GTT, composto pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Tadeu Nicodemus Silva, pela 

Assessora Jurídica Dra. Cicera Patrícia Gambarra Dantas, pelos titulares da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, Sr. Francisco Genídson de Azevedo 

Dantas e pelo titular da Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças, além de 

um consultor técnico de livre designação pelo Prefeito. 
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Art. 2º - Ao Grupo de Trabalho Temporário compete as seguintes atribuições: 

 

a) Zelar pelo rigoroso cumprimento dos limites legais nos atos administrativos em 

geral, inclusive as medidas de efetiva instalação de unidade de Controle Interno, a ser 

instalada ao término das atividades do GTT; 

 

b) Coordenar os órgãos da administração municipal para cumprimento de metas, 

prazos, limites orçamentários e de destinação financeira; 

 

c) Supervisionar as informações a serem repassadas pelo Executivo ao 

Legislativo Municipal; 

 

d) Sugerir ajustes na estrutura organizacional e operacional dos órgãos da 

Prefeitura e na legislação municipal, visando maior eficiência e eficácia dos serviços 

públicos, acompanhando sua elaboração, sua implementação e medindo seus 

resultados; 

 

e) Coordenar os programas intersetoriais, envolvendo órgãos diversos do 

Executivo Municipal em planos de ação e desenvolvimento integrados nas áreas de 

competência do Município, promovendo sua compatibilização com outras esferas de 

governo e acompanhar a implementação, programação de metas e medição de 

resultados; 

 

f) Executar outras atividades por delegação ou determinação do Prefeito 

Municipal.  

 

Art. 3º - Para a obtenção dos resultados necessários ao re-equilíbrio  econômico-

orçamentário das contas municipais, fica determinado que: 

I – Estão suspensos por cento e vinte dias, todas as emissões de novos 

Contratos, Ordens de Compra, Ordens de Serviços ou qualquer outra forma de oneração 

do Erário Municipal, salvo as imprescindíveis a atender serviços ininterruptos, como 
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telefonia, energia elétrica, água e esgotos, etc, Convênios ou Contratos com outros 

entes públicos e situações excepcionais a serem previamente submetidas, com 

justificativa escrita ao GTT, com posterior aprovação pelo Sr. Prefeito; 

II – Estão suspensos todos os pagamentos de contratos e compromissos 

vigentes, pelo prazo de cento e vinte dias, ressalvadas tão somente as obrigações com 

pessoal, encargos sociais e situação já destacadas no inciso anterior, havendo a mesma 

necessidade de prévia submissão, com justificativa escrita ao Grupo de Trabalho 

Temporário e posterior aprovação do Sr. Prefeito; 

III - O Grupo de Trabalho Temporário recebe expressa delegação de poderes 

para requisitar todo e qualquer processo ou documento oficial necessário ao 

cumprimento de seu mister, no âmbito do Poder executivo, sendo-lhe concedido tais 

poderes especialmente para impulsionar o trâmite interno de processos administrativos, 

estabelecendo as prioridades de aplicação dos recursos existentes, além de produzir os 

elementos técnico-jurídicos que fortaleçam as decisões do Prefeito, dos Secretários 

Municipais e Assessores respectivos. 

Art. 4º -  Para consecução de seus objetivos, o GTT poderá designar servidor 

municipal para secretariar seus serviços e também, caso as Secretarias Municipais não 

tenham estrutura funcional capaz de fornecer as informações requisitadas no prazo 

fixado, designar servidor específico para tal, que se reportará diretamente ao GTT. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor nesta data. 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Em Parelhas – RN, 14 de março de 2007. 

 

Antonio Petronilo Dantas Filho 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 


