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DECRETO Nº 0268/2021 
DE 19 DE ABRIL DE 2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
CONTIGENCIAMENTO DAS DESPEZAS COM 
RESCISÕES E DEMAIS VERBAS INDENIZATÓRIAS 
DEVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDON DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, e 

 
CONSIDERANDO a EMERGÊNCIA FINANCEIRA no âmbito da Administração 

Pública Municipal de Rondon do Pará, declarada no Decreto Municipal 122/2021 de 05 de janeiro 
de 2021 e renovada através do Decreto Municipal Nº 0248/2021, de 30 de março de 2021, que 
tem como objetivo a preservação das atividades administrativas e dos serviços públicos, que 
constituem o interesse maior da população; 

 
CONSIDERANDO que as dificuldades financeiras pelas quais passam o Município 

de Rondon do Pará são evidentes e há a necessidade de contigenciamento das despesas para 
que possamos manter os serviços essenciais prestados à coletividade pelo Poder Executivo 
Local, que demanda a decretação, sob todos os aspectos, do presente ato; 

 
CONSIDERANDO o risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
CONSIDERANDO que a não adoção de medidas capazes de evitar irreparáveis 

danos à saúde, educação, assistência social, saneamento básico, segurança pública e 
administração em geral, a qual acarretará risco iminente à população; 

 
CONSIDERANDO a situação de calamidade pública decorrente da PANDEMIA DO 

COVID 19, com diminuição de arrecadação e aumento das demandas de serviços de saúde e 
dos demais elementos da rede de proteção social; 

  
CONSIDERANDO finalmente, que as medidas emergenciais são de exclusiva 

competência dos órgãos governamentais e que a sua não adoção poderá ocasionar prejuízos 
irreparáveis ou comprometer a segurança das pessoas, obras, bens, serviços e equipamentos. 

 
 
D E C R E T A : 
 
 
Art.1º. Ficam contingenciados os pagamentos relativos ás RESCISÕES 

CONTRATUAIS ou QUAISQUER OUTROS DIREITOS relativos à vínculos laborais devidos pela 
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, devidos na presente data ou os que surgirem até 30 de 
junho de 2021, conforme parâmetros descritos neste DECRETO. 
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Art. 2º. Os débitos rescisórios e demais encargos laborais que forem atualmente 

devidos pelo Município de Rondon do Pará, serão pagos da seguinte forma: 

 

I – Os valores devidos até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) serão pagos em parcela 

única; 

II – Os valores devidos acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais) serão pagos em três parcelas mensais iguais e sucessivas; 

III – Os valores devidos acima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) até R$ 

100.000,00 (cem mil reais) serão pagos em seis parcelas mensais iguais e sucessivas; 

IV – Os valores devidos acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) serão pagos em 

dez parcelas mensais iguais e sucessivas; 

 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
   Publique-se e cumpra-se. 
 
   Gabinete da Prefeita, em 19 de abril de 2021. 

 
 
 
 

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal  

 
 
 

VALBER CARLOS MOTTA 
Secretário Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão 
 


