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DECRETO No 2.63612021- de 16 de Dezembro de 2O2Í-.

Súmula: Altera a Programação de Desembolsos do Orçamento Geral do Município para o corrente exercício e
dá outras providências.

o PREFEITO Do MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do paraná, Sr Sebastião Algacir
Dalpra, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e tendo em vista o disposto no
Artigo 42 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1.o - Fica alterada a programação de Desembolsos a partir do mês de dezembro do corrente
ano, conforme suplementações e execuções orçamentarias.

Art. 2.o - O Cronograma de Desembolso poderá ser revisto e ajustado periodicamente, de acordo
com os ingressos de receitas e necessidades de realização de despesas.

Art. 3.o - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Paço Municipal, 16 de Dezembro de202l.

Sebastião Algacir Dalpra
Prefeito

Hen$e,
Secretário íbipal de Administração
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1711212021 08:29 Prefeitura Municipal de Paula Freitas

ESTADO DO PARANÁ
PREIEITT]RA MT]NICIPAL DI] PAI.]LA T-REIIâS

SEC RET'ARIÂ }T T]NICI PA I- DE ADI\,I I N I S'I'R,\Ç ÃO

DECRI,TO N" 2.ó371202I . DE I6 DE DEZE]\ÍBRO DE 202I.

DECRETO N' 2.63712021 - de 16 de Dezembro de 2021.

SUMULA: Estabelecc os dias de Reccsso do
Ano de 2021, nas Repartições Púrblicas
Municipais em virtudc das comemoraçircs de
Natal e final de ano. e dá outras providências.

SEITAS'I'IÃ() ALGACIR DALPRA. Prefeito <1o Municipio
dc Paula [rreitas. l]stado do Paraná, no uso das atribuições quc
lhc siro conii'r'idiis cm l-ei,

DT]CRIiT'À:

Art. 1" Fica riecretado o recesso para contellloração das Í-estas
de final dc ano (Natal c Ano Novo), cornpreendendo os
periodos de 23 de dezeurbro a 3 I de dezenrbro de 2021.
Parágrafo Unico: Fica asscgurado o atendinrento aos serr iços
esscnciais, tais como: coleta tlc lixo, urgência emergôncia na
área da saúde.
Ârt. 2" Este clecreto entra ent vigor na presente data. revogadas
as disposiçôes ern contrirrio.

Paço Municipal, 16 de dczembro de 2021 .

S E B,4STI Ã O A L GÁ CIR D A I, P RA
Prefeito Municipal

HE.I4ERSON JOSE KMITA
Secretário de Adrninistraçào
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