
 

 
 

DECRETO nº. 250/2020 
 

Súmula:  Mantém e institui novas medidas para redução e 
otimização das despesas no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, revoga algumas, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Jaguariaíva, Estado do Paraná, 

Senhor JOSÉ SLOBODA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 37, inciso II 
da Constituição Federal, artigo 67 incisos X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município, 

 
Considerando a contínua obrigação de planejar, acompanhar 

e avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e 
administrativa, em atenção especial aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal - 
Lei Complementar Federal n°. 101, de 4 de maio de 2000; 

 
Considerando a necessidade de contenção de despesas, 

otimização dos recursos existentes qualificação do gasto público, primando pela 
eficiência na Gestão Governamental; 

 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 
República; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde - OMS, 
no dia 11 de março do corrente ano, atribuiu à epidemia causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) o status de pandemia; 

 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública 

de Importância Internacional pela OMS em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) com público superior a 100 (cem) 
pessoas; 

Considerando o disposto na Lei Federal nº. 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus; 

 
Considerando o estabelecido na Lei Municipal n°. 2753/2018, 

que instituiu o Banco de Horas municipal; 
 



 

 
 

Considerando o previsto no Decreto Estadual n.º 4.530/2020, 
que criou nova situação para empréstimos consignados contraídos por servidores 
públicos no âmbito do Estado do Paraná; 

 
Considerando a queda de arrecadação que no repasse de 

ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias foi de 32,77% (trinta e dois vírgula 
setenta e sete por cento), FPM – Fundo de Participação dos Municípios 45,73% 
(quarenta e cinco vírgula setenta e três por cento), e na arrecadação própria 53,09% 
(cinquenta e três vírgula nove por cento) e; 

 
Considerando ainda a grave crise vivenciada no cenário 

econômico nacional, em especial a queda constante de arrecadação em virtude da 
pandemia, somada aos constantes gastos voltados ao atendimento da prevenção e 
tratamento no que tange a Saúde Pública, 

 
DECRETA 

 
Artigo 1°. Ficam mantidas as medidas estabelecidas no 

Decreto Municipal n°. 143, de 28 de abril de 2020, até 31 de dezembro de 2020. 

 

Artigo 2°. Revoga-se as medidas determinadas nos artigos 2º, 

4º, 7º, 9º e 10º, do mesmo Decreto. 

 

Artigo 3º. Ficam canceladas as tradicionais festividades 

alusivas a Semana da Pátria e Festival Cultural que se comemora o aniversário da 

elevação da localidade de Jaguariaíva à categoria de Freguesia. 

 

Artigo 4°. Para fins de cumprimento deste Decreto, os casos 

excepcionais, devidamente justificados, serão analisados e deliberados pelo Comitê 

Gestor, Secretários Municipais e submetidos à apreciação do Prefeito Municipal. 

 

Artigo 5°. Em caso de necessidade, poderá ocorrer a 

renovação dos prazos contidos nesse Decreto. 

 



 

 
 

Artigo 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Artigo 7°. Publique-se. Registre-se. Anote-se. 

 
 
 

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2020. 
 
 
 

JOSÉ SLOBODA 
Prefeito  
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Secretário Municipal de Finanças 
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