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Decreto de n. 072/2021, Parelhas, 17 de novembro de 2021. 
 
 
 

Revoga o Decreto de n. 001/2021, que declara estado de 
calamidade pública financeira, no âmbito da Administração do 
Município de Parelhas.  

 
 
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, que o Município de Parelhas, através do atendimento do 
centro covid e da vacinação com a primeira dose de 80% da população e 62% 
da população com a segunda dose e 7% de pessoas vacinadas com a terceira 
dose, está com o controle do quadro de pandemia do covid-19, sendo referência 
entre as Cidade do Estado do Rio Grande do Norte; 
 
CONSIDERANDO,  que o Município de Parelhas implementou o calendário de 
pagamento dos servidores públicos estando rigorosamente em dia com as 
obrigações no que diz respeito a folha salarial; 
 
CONSIDERANDO, que o Município de Parelhas, tem realizado diversos acordo 
judiciais acerca de RPV (requisição de pequeno valor), expedidos, já sendo 
quitado até esta data o valor de R$ 1.141.500,79 (um milhão cento e quarenta e 
um mil e quinhentos reais e setenta e nove centavos); 
 
CONSIDERANDO, que diante através de sentença judicial proferida pelo Douto 
Juiz da Comarca, foi efetivado pagamento de forma parcelada de RPV que 
ultrapassavam o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
 
CONSIDERANDO,  que diante de organização financeira, acordos judiciais, o 
Município de Parelhas, vem implementando um calendário de pagamento dos 
RPV (requisição de pequeno valor), expedidos e já vencidos, impedindo 
bloqueios de ordem judicial que possam afetar a saúde financeira das contas 
públicas; 
 
CONSIDERANDO, que o Município de Parelhas no ano de 2021, recebeu vários 
investimentos na saúde e na infraestrutura, no qual possibilitou a otimização de 
recursos, bem como adequações financeiras de alguns setores; 
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CONSIDERANDO, que a frota do Município de Parelhas, está sendo otimizada, 
sendo investido valores em serviços e equipamentos, no qual possibilitou o uso 
de veículos que encontravam-se abandonados, como exemplo: Polo, fiesta, 
ambulância, doblò e outros. Pontua ainda que foi adquirido duas ambulâncias 
para a saúde bem como já está finalizando procedimento licitatório para 
aquisição de três novos veículos;  
 
CONSIDERANDO,  que diante de um trabalho do setor de engenharia e projetos, 
várias obras paralisadas foram retomadas, sendo efetivado novos 
procedimentos, bem como realizado pagamentos em atraso com construtores; 
 
CONSIDERANDO, que no ano de 2022, o Município vai receber a edificação de 
um parque eólico, o que vai alavancar a economia local com geração de 
emprego e renda, sendo auferido uma arrecadação no que diz respeito ao ISS, 
sendo realizado pela empresa projetos de ordem social, em áreas como 
educação, saúde e assistência social; 
 
CONSIDERANDO, que diante da otimização de recursos o ente público 
conseguiu reduzir o percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
encontrava-se em 60,27% e atualmente esta em 58,98%.  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica revogado o decreto de n. 001/2021, datado de 04 de janeiro do ano 
em curso, no qual decreta o Estado de Calamidade Financeira do Município de 
Parelhas.  
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Publique-se, registra-se e cumpra-se 
Parelhas, 17 de novembro de 2021. 

 
Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito Municipal  
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