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Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D' OESTE
CNPJ 77.817.4761000144

DECRETO N". 108/2010
Estabelece medidas administrativas de
contenção de despesas, visando o
encerramento do exercicio financeiro de
2010, dando outras providências.

INÊS GOMES, PREFEITA MUNICIPAL DE
DIAMANTED'OESTE ESTADODO PARANÁ,no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Municipio;

Considerando a necessidade de tomada de
providências administrativas de contenção de despesas, visando o encerramento
do exercicio financeiro de 2010;

Considerando que com término do exercicio
financeiro e administrativo serão necessárias diversas providências no sentido
de conter despesas, visando o equilibrio das finanças públicas;

Considerando as disposições legais contidas
na Lei Complementar Federal n°. 101, datada de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), em especial quanto ao cumprimento de metas fiscais e
outros aspectos de ordem orçamcntária e financeira;

Considerando os compromissos de final de
ano, tais como pagamento de 13" salário, férias e demais encargos do
funcionalismo municipal;

Considerando ainda que a arrecadação não
atende a Programação Financeira estabelecida no exercicio de 2010, exigindo a
limitação de empenho por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA

Art. 1". Ficam adotadas as seguintes medidas
administrativas visando o encerramento do exercicio financeiro de 2010, de
forma a cumprir com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como
harmonizar o encerramento e fechamento das contas públicas, nos termos deste
Decreto:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE O' OESTE
CNPJ 77.617 .476/0001-44

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTODOS
ÓRGÃOSMUNICIPAIS

Art. 2°. O horário de funcionamento nos
Órgãos da Administração Municipal a partir de 18 de outubro de 2010, terá a
seguinte disposição:

I PACO MUNICIPAL: compreendendo
Secretaria de Administração Geral; Secretaria de Finanças; Chefia de Gabinete e
Procuradoria de Assuntos Jurídicos; :

aI Das 7h30 às 12hOO.

II - DOS PLANTÓES NO PAÇO MUNICIPAL:

a) Departamento de Tributação e Cadastro
Imobiliário: Funcionará em regime de plantão, das l4hOO ás l7hOO, para
emissão de notas de produtor rural;

III - SERVIÇOS INTERNOS:

•
•

•

a) As Secretarias, Departamentos e
Coordenadoria que possuem sistemas informatizados junto aos órgãos
governamentais, relacionados ao SIM-AM, SIM-AP, SIOPS, SIOPE, SUAS,
deverão funcionar internamente, no periodo das l4hOO ás 1700, visando atender
essas exigências legais.

IV - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU-
RA E ESPORTES:

a) Área Administrativa: horário normal;

b) Rede Pública de Ensino e o Transporte
Escolar: horário normal;

c) Departamento de Cultura:

1 - Área Administrativa: horário normal;

d) Departamento de Esportes: Das 8hOO ás
l2hOO;

1 - Treinamentos: horário normal.
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v - SECRETARIADE AGRICULTURAE MEIO

•

•

AMBIENTE:

a) Departamento de Administração: horário
normal;

b) Patrulhas Rurais: horário normal

c) Departamento de Serviços Urbanos: Os
serviços de utilidade pública tais como: limpeza pública e coleta de lixo serão
realizados normalmente;

URBANISMO:
VI SECRETARIA DE OBRAS E

•
•

•

a) Serviços Administrativos: Das 7h30 ás
12hOOmin;

b) Manutenção de Estradas e Demais
Obras: Das 7h30 às 12hOOmin.

c) Serviços de Mecãnica e Manutenção:
Plantão;

d) Coleta de Lixo e Limpeza Pública: Das
7h30 às 12hOOmin.

el Maquinário: Regime de Plantão de
segundas às sextas-feiras, com uma Pá
Carregadeira e uma Patrola para
atendimento, apenas emergencial;

f) Serviços de Vigilância (guardas): horário
normal.

VII - SECRETARIADE SAÚDE:

ai Das 7h30 às 12hOO;

b) Das 14hOOàs 17hOO - Escala da Equipe de
Atendimento a ser elaborada pelo Secretário de Saúde;

c) Terão atendimento normal os seguintes
programas:
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1 - PSF - Programa Saúde da Fnmíli'l;
2 -PACS - Programa Agentes Comu"ilários
de Saúde;
3 - AE - Agentes de Endemias.

d) Vigilância Sanitária e Emissão de GTA:
das 8h ás 12h e plantão especial

SOCIAL:

a) Setor Administrativo: Dás l3hsOO ás
l7hsOO e plantão na parte da rnan!l;,;

b) As seguintes atividades terão ,\tC!'(' ;"Tlcnto
normal:

1 - eRAS;
2 - CREAS;
3 - Conselho Tutelar;
4 - Pró-Jovem

Art. 30. As categorias funcionais ~',;" terão
redução da carga horária de trabalho, em função do disposto Iles' ',ligo,
poderão ser convocadas para o desempenho de serviços necessários.

DAS HORAS EXTRAS

Art. 40• Fica terminantemente p1''':!'ída a
realização de horas extraordinárias, na execução de serviços público:', ''',Indo
sob a responsabilidade de pagamento, a chefia que as autorizar, Sé' 'vo ;ões
previamente justificadas e autorizadas pela Secretaria de Administraçã( :1'al e
Finanças.

DOS TRABALHOS AOS SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS

Art. 50. Nenhum trabalho será des'" ":Ivido
aos sábados, domingos e feriados, seja a que pretexto for, deI.) os
maquinários permanecer guardados no Pátio da Prefeitura, exceto por' )livos
de força maior.
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Art. 6°. Fica terminantemente proibida, a
utilização de qualquer unidade da frota de veiculos e maquinários, após o
encerramento do expediente estabelecido neste Decreto, salvo se utilizados nos
plantões estabelecidos.

DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS

Art. 7°. O Departamento de Compras somente
realizará despesas ou iniciará processos licitatários, quando tiver autorização
prévia e expressa da Prefeita Municipal.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8°. A Secretaria de Governo, tomará em
conjunto com as demais Secretarias Municipais, outras medidas que julgarem
necessárias, visando atender as determinações estabelecidas no presente
Decreto.

Art. 9°. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

GABINETEDAPREFEITAMUNICIPALDE DIAMANTED'OESTE
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez

•
• Inês Gomes

Prefeita Municipal
i d/«{?' i.'d' d S'lar o /\pf:f~io alva

/

ViceJl>refeito

•
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