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Decreto nº 672/2015 

 

 

SÚMULA: Dispõe sobre medidas para contenção de despesas, 

determina horário provisório de funcionamentos dos 

órgãos da administração pública e dá outras 

providencias. 

 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, ADEMIR MULON no uso de suas 

atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO a evidente queda na arrecadação das receitas correntes do município em 

razão da conhecida crise financeira nacional; 

 

CONSIDERANDO ser obrigação do gestor, manter o equilíbrio financeiro das contas 

municipais, levando-se em conta o confronto entre a arrecadação e a despesa executada 

no exercício; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e 

seus dispositivos afetos ao contido neste Decreto, e; 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de oferecer ao cidadão serviços que obedeçam aos 

princípios da economicidade, eficácia e eficiência;   

 

DECRETA 

 

Art. 1º 
- Fica implantado o programa de contenção de despesas e 

incremento de receita que deverá seguir as seguintes diretrizes: 

 

I – Os órgãos ligados a administração direta, autárquica e fundacional, 

terão seus horários de funcionamento alterado para as 07:00 às 13:00 horas. 

 

II – Obedecerão ao novo horário de funcionamento os seguintes órgãos: 

 

a) Departamento Municipal de Administração; 
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b) Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

c) Departamento Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos; 

d) Departamento Municipal de Assistência Social; 

e) Departamento Municipal de Saúde; 

f) Departamento Municipal de Esportes Lazer e Recreação; 

g) Divisão de Cultura; 

h) Agencia do Trabalhador e Banco do Empreendedor; 

i) Posto de atendimento DETRAN; 

III - O hospital municipal, bem como o Pronto Socorro Municipal, NÃO 

terão seus horários de funcionamento alterados; 

 

IV – Os serviços de agendamento de exames e consulta, obedecerão ao 

horário de atendimento contido no inciso I. 

  

Art. 2 – Conforme a necessidade, e a fim de evitar o interrupção de 

atividades essenciais ao serviço público, todos os órgãos da administração, poderão 

executar serviços de caráter exclusivamente interno, sem atendimento ao público em 

geral. 

 

Art. 3 – As medidas adotadas buscam a redução direta, dentre outras 

despesas correntes, de gastos com energia elétrica, água, telefone, materiais de consumo e 

horas extras e outros. 

 

Art. 4 – Fica mantido o horário normal de funcionamento de serviços 

essenciais de educação, saúde e limpeza pública.      

 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrario, este DECRETO entrará 

em vigor na data de sua publicação, sendo afixada no quadro próprio de editais desta 

Prefeitura Municipal e, posteriormente, encaminhada ao órgão oficial de publicação. 

 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, 
EM 22 DE OUTUBRO DE 2015. (22/10/2015). 
 

 

    Ademir Mulon 

-Prefeito Municipal- 


