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Decreto de n. 001/2021, Parelhas 04 de janeiro de 2021 

 

 

Decreta estado de calamidade financeira no âmbito da 

Administração Pública Municipal. 

 

 

    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso VIII da Lei 

Orgânica do Município de Parelhas.  

 

CONSIDERANDO a grave crise da economia, financeira e fiscal que esta atingindo 

fortemente a capacidade de financeira do setor publico; 

 

CONSIDERANDO que a transição do governo e um ato de transferência entre gestões, 

de modo que anterior repasse para a atual todas as informações, documentos e senhas 

publicas que permitam a manutenção dos serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO que o processo de transição não alcançou os objetivos atinentes a 

resolução do TCE/RN n° 34, de 03 de novembro de 2016, uma vez que não foram 

entregues, a tempo e modo, documentos essenciais necessários para o inicio dos atos de 

gestão;  

 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo e responsável pela execução de politicas 

publicas, inclusive prestação de serviços públicos essenciais a garantia da dignidade da 

pessoa humana e que as circunstâncias financeiras criticas e excepcionais colocam em 

risco a capacidade do município prover a manutenção dos serviços públicos essenciais a 

sociedade;   

CONSIDERANDO o momento da pandemia do novo coronavírus e as ações publicas de 

combate a covid-19 no âmbito municipal;  
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CONSIDERANDO a precariedade das repartições publicas do município de parelhas, 

dentre elas: Hospital Dr. Jose Augusto Dantas, sede do município e Matadouro Publico, 

dentre outros;  

 

CONSIDERANDO o valor expedido de requisição de pequeno valo (RPV), já devidamente 

homologados pelo M.M Juiz da comarca de Parelhas, com pagamentos nos meses de 

janeiro e fevereiro do ano de 2021, no qual ultrapassa o valor de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais); 

 

CONSIDERANDO a quantidade de processos de servidores públicos do município de 

Parelhas em trâmite na Justiça Comum e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de ações, no curto prazo, para fazer frente a crise, com 

vista a garantir a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais, notadamente 

nas áreas de saúde, educação, e assistência social. 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica decretado estado de calamidade financeira no âmbito da Administração 

Pública Municipal.  

 

Art. 2º Os Secretários e os Dirigentes máximos dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública Municipal, sob a coordenação da Secretária do Gabinete Civil, 

ficam autorizados a adotar as medidas excepcionais necessárias à racionalização de 

custos de todos os serviços públicos, salvo aqueles considerados essenciais para que 

não sofram solução de continuidade, mediante a edição dos atos normativos 

competentes.  

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

à  04 de janeiro de 2021.  
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Publique-se, Registre-se e Cumpra-se 

 

 

Parelhas, 04 de janeiro de 2021. 

 

 

Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito do Município de Parelhas 


