
                                                                                                          
Prefeitura Municipal                                                                                        

___________________________________________________________________________ 
Av. Tucunduva, 833 – 85930-000 - Nova Santa Rosa - PR - Fone/Fax: (045) 253-1144 

Cnpj: 77.116.663/0001-09  http://www.novasantarosa.pr.gov.br e-mail: novasantarosa@novasantarosa.pr.gov.br 

 
DECRETO N.º 1.806/2003 

 
 
 

Dispõe sobre a redução no horário de atendimento ao 
Público 
 

 
 
 
                                 O PREFEITO  MUNICIPAL  DE NOVA SANTA  ROSA,  

Estado  do Paraná,  no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Item XXVI do Art. 73 da Lei 
Orgânica do Município; 

   Considerando, que nos meses de junho, julho e por vezes ainda 
nos meses subseqüentes de cada exercício financeiro, decai a arrecadação dos municípios, 
especialmente o FPM – Fundo de Participação do Municípios, causando aperto financeiro para fazer 
frente as demandas da população que procura os serviços públicos de competência dos Municípios; 

 
   Considerando, que esta situação financeira reprimida tem se 

verificado na quase totalidade dos Municípios brasileiros; 
 
   Considerando, em solidariedade as posições firmadas em 

Assembléias pelas entidades municipalistas que nos representam no âmbito estadual – AMP e 
regional – AMOP, e que são de conhecimento público; 

 
   Considerando enfim, que os Municípios e por conseqüência os 

prefeitos na atual legislatura, cumprem as disposições contidas na Lei Complementar 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), de austeridade fiscal imposta aos governantes do País, o que quer dizer, 
não gastam mais do que se arrecada; 

    
 
   R E S O L V E  
 
 

Art. 1º - Determinar que o horário de atendimento externo ao Público 
nas repartições públicas do Município nos dias úteis, se dará das 
8:00 as 12:00 horas, no período compreendido de 04 a 31 de agosto do 
mês em curso. 
 
Parágrafo Único: A perdurar a situação financeira reprimida, e 
mediante decisão das Assembléias das entidades que representam os 
Municípios, a situação de atendimento ao público, poderá não se 
alterar nos meses subseqüentes. 
 
Art. 2º - Incumbir os Secretários Municipais, de nas suas 
respectivas competências e atribuições, estipulem trabalhos internos 
e externos para com os Servidores Municipais e que não onerem o 
erário do Município. 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 
               REGISTRE-SE 
             PUBLIQUE-SE 
 
 
 
               GABINETE DO PREFEITO DE NOVA SANTA ROSA, em 1º de agosto de 2003. 
 
 
 
                                                                                   ANTONIO CALDEIRA DE MOURA 
                                                                                       Prefeito Municipal 
 
 
                           ARNO BAUMANN                            VERA LUCIA BOHN DE CARVALHO 
                        Secretário  de Finanças                               Secretária de Administração 
 
 
 
      HARI BAUMGART                            SILVIO SADI HETTWER 
      Secretário de Educação e Cultura                       Secretário de Saúde 
 
 
 
     SALETE K. BUCHOLZ                      EGON AUGUSTO BREDLAU 
      Secretária de Esportes e Ação Social       Secretário Desenvolvimento Econômico 
 
 
 
 
    JAIME LEONIR SOMMERFELD 
                 Secretário de Viação, Obras e Serviços Públicos 
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