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DECRETO Nº. 12378 
DE 04 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

“Dispõe sobre a realização de levantamentos, diagnóstico 

e elaboração de relatórios da situação financeira e 

administrativa da Prefeitura Municipal, contenção de 

despesas, institui a Comissão Técnica de Conferência e 

dá outras providências.” 

 

 

 

NELSON CINTRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município e  

 

Considerando a necessidade de realização de levantamento sobre a situação em que se encontram 

as finanças municipais, as obrigações à pagar, a conferência dos bens que compõem o patrimônio 

público, a análise acurada da folha de pagamento, de forma a elaborar relatórios a serem 

encaminhados ao TC/MS; 

 

Considerando as determinações contidas na Lei Complementar nº 173/2020 em razão da calamidade 

pública decorrente da pandemia da Covid-19; 

 

Considerando a Resolução TC/MS nº 124/2020 que estabelece que o Prefeito eleito deverá instituir 

uma Comissão Técnica de Conferência: 
 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º Fica determinado a todos os ordenadores de despesa a realização de levantamentos e diagnósticos sobre a 

situação econômica e financeira, patrimonial e dos recursos humanos de seus órgãos respectivos. 

 

Parágrafo único. O relatório prévio deverá ser encaminhado à Comissão Técnica de Conferência até o dia 01 de fevereiro 

de 2021 para análises e posterior encaminhamento ao TC/MS.  

 

Art. 2° A Comissão Técnica de Conferência deverá coordenar a elaboração dos relatórios em cada órgão municipal, bem 

como conferir, analisar e preparar para encaminhamento ao TC/MS. 

 

Parágrafo único. A elaboração dos relatórios de cada Secretaria, Fundos, Fundações e demais órgão da administração 

municipal é de responsabilidade dos Secretários, ordenadores de despesa ou do gestor de cada órgão. 

 

Art. 3º Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão Técnica de Conferência: 

I – Marly Norimi Miyaki, CPF 528.306.161-20, como Presidente; 
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II – Giovanna Fróes Ponce, CPF 048.119.531-93, como membro; 

III – Marilene Medina Chamorro, CPF 952.692.231-04, como membro; 

IV – Jeferson Régi Ferreira, CPF 861.544.941-49, como membro. 

V – Carlos Rogerio da Silva Poletto, CPF 892.052.431-91, como membro. 

 
Art. 4º À Comissão Técnica de Conferência compete: 

I - Verificar e conferir as disponibilidades financeiras; 

II - Providenciar a conferência do inventário de bens e direitos;  

III - Levantar compromissos financeiros para 2021 e exercícios seguintes;  

IV - Examinar e conferir as demais informações prestadas pela administração anterior; 

V - Apresentar relatório das suas verificações e análises das informações; 

VI - Conferir o Relatório elaborado pela Comissão de Transição; 

VIII - Executar outras atividades correlatas. 
 

Art. 5º Fica proibido até 31 de dezembro de 2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020: 

I - A concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação, exceto quando 

derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade 

pública; 

II - Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 

III - Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - Admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de 

direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de 

vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; 

V - Realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias de cargos efetivos; 

VI - Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 

qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, exceto quando derivado de sentença judicial 

transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade; 

VII - Criar despesa obrigatória de caráter continuado; 

VIII - Adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação 

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

 
Art. 6º Ficam suspensos as contratações por tempo determinado, à exceção daquelas imprescindíveis na área da saúde 

e educação e para atendimento a situações emergenciais, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e de 

acordo com a legislação municipal. 

 

Art. 7° Fica estabelecida rígida contenção de despesas públicas, sendo que as aquisições de bens e contratação de 

serviços só poderão ser realizadas após análise de disponibilidade financeira para pagamento e autorizadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Art. 8° Fica proibido o uso de veículos públicos nos finais de semana, sábados, domingos e feriados à exceção das 

ambulâncias e transporte de doentes, coleta de lixo, veículo do Conselho Tutelar e do Gabinete do Prefeito. 
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Art. 9° Fica vedado o adiantamento dos vencimentos mensais de servidores, bem como do décimo terceiro, que não 

atendam a legislação específica municipal. 

 

Art.10. Fica estabelecido o novo horário de expediente da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho das 07:30 às 11:30 horas 

e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, à exceção dos serviços essenciais e daqueles realizados em horários 

diversos em razão das suas especificidades; 

 

§1º Os titulares dos Órgãos do Poder Executivo estabelecerão o horário de trabalho de cada servidor, respeitando a carga 

horária estatutária de cada um. 

 

§2º Ficam suspensas a realização de horas extras para realização de atividades operacionais, à exceção daquelas 

consideradas imprescindíveis e somente com autorização expressa do Prefeito Municipal. 

 

§3° Durante o período de cem dias, visando a realização dos levantamentos e análise da situação encontrada, o 

atendimento ao público na sede da prefeitura será das 07:30 às 11:30 h, à exceção dos serviços essenciais de saúde, 

educação e de tributação que funcionarão normalmente; 

 

§4° Haverá somente expediente interno nos demais horários previstos no “caput”. 

 

Art. 11. Será responsabilizado administrativamente o dirigente ou servidor que não cumprir as determinações deste 

Decreto. 

 

Art. 12. Os casos de excepcional interesse público, quando comprovada a necessidade, poderão ser autorizados pelo 

chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

Art.13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação produzidos seus efeitos a partir da sua publicação, 

revogando disposições em contrário. 

 

 

Porto Murtinho – MS, 04 de Janeiro de 2.021. 

 

 

 

NELSON CINTRA RIBEIRO 

- Prefeito Municipal - 
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DECRETO Nº. 12379 
DE 04 DE JANEIRO DE 2.021 

 

 

“Estabelece normas relativas ao início do exercício de 

2.021 e dá outras providências.” 

 

 

 

NELSON CINTRA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município e considerando a necessidade de adotar providências para o 

início do exercício financeiro de 2.021, para adequação dos procedimentos administrativos relacionados com execução 

orçamentária, contabilidade, tesouraria, bancos e recursos humanos, 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º Os Órgãos do Poder Executivo regerão suas atividades o início do exercício financeiro de 2.021 de acordo com as 

normas deste Decreto. 

 

 

I - DA APRESENTAÇÃO DE SERVIDORES A SEUS ÓRGÃOS DE ORIGEM 

 

 

Art. 2º Os servidores do Poder Executivo Municipal que estão afastados do respectivo órgão de lotação, à disposição de 

outros órgãos ou entidades, bem como os cedidos a qualquer título, a empresas públicas estaduais ou federais, entidades 

privadas, outros Municípios, ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, ao Poder Legislativo Estadual ou Municipal ou 

ao Poder Judiciário, deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos, vinculado à Secretaria  Municipal de 

Administração, Planejamento e Finanças, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da vigência deste Decreto. 

 

Parágrafo único. A não apresentação dos servidores abrangidos por este artigo, no prazo estabelecido, importará na 

exclusão sumária do servidor da folha de pagamento, passando a serem contados os dias, a partir do final do prazo, para 

efeito de abandono de cargo ou emprego. 

 

Art. 3º Comprovado o interesse da Administração Municipal e a critério do Chefe do Poder Executivo, os atos de cedência, 

nos termos previstos em lei, poderão ser ratificados. 

 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças procederá o levantamento de todos os 

servidores cedidos de outros órgãos ou entidades públicas e privadas que executam atividades na Prefeitura Municipal, 

para fins de reavaliação das cedências. 

 

 

II – DA EXONERAÇÃO E DISPENSA DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES 

GRATIFICADAS 
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Art. 5º Ficam exonerados todos os ocupantes de cargos isolados de provimento em comissão de direção e 

assessoramento superior e de assistência direta e intermediária da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, 

empossados nesses cargos em data anterior à vigência deste Decreto. 

 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo se aplica também às dispensas das funções gratificadas e demais gratificações 

e adicionais desde que não configurem vantagem de caráter permanentes do servidor estabelecidas em lei.  

 

Art. 6º Ficam rescindidos todos os contratos de trabalho por tempo determinado e os de prestação de serviços autônomos 

vigentes nesta data e formalizados em data anterior à vigência deste Decreto. 

 

 

III - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ORDENS DE PAGAMENTOS, CARTAS DE CRÉDITO OU QUALQUER 

DÉBITO VINCULADO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO À 

INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO 

 

 

Art. 7º Ficam suspensas temporariamente, todas as ordens de pagamento de crédito, ou qualquer débito vinculado às 

contas bancárias desta Administração, junto ao Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal – CEF ou qualquer outra 

instituição de crédito. 

 

§ 1º A suspensão referida neste artigo abrange todas as ordens de pagamentos firmadas até esta data. 

 

§ 2º A suspensão referida neste artigo não abrange a autorização de débito junto ao Instituto Nacional de Previdência 

Social - INSS, as deduções constitucionais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e retenção do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público – PASEP, os contratos de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal- CEF. 

 

Art. 8º Ficam suspensas temporariamente, todos os cheques emitidos pela Prefeitura Municipal, junto ao Banco do Brasil 

S/A, Caixa Econômica Federal – CEF ou qualquer outra instituição de crédito. 

 

Art. 9º Os débitos referidos no art. 7º e art. 8º deverão ser objeto de minuciosa análise por parte de Comissão Técnica de 

Conferência instituída pelo Decreto nº 12378 de 04/01/2021, que emitirá parecer técnico em 30 (trinta) dias. 

 

Art. 10. Em caso de interesse público, o Prefeito Municipal através de ordem expressa à instituição bancária, poderá 

autorizar o pagamento de ordem de crédito ou do cheque.  

 

 

IV - DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 

 

Art. 11. Os restos à pagar inscritos no Balanço do exercício de 2.020 e anos anteriores da Prefeitura Municipal e seus 

Fundos e Fundações e demais entidades da administração indireta deverão ser objeto de análise pela Comissão Técnica 

de Conferência, instituída pelo Decreto nº 12378 de 04/01/2021. 

 

Art. 12. A análise deverá observar a comprovação das despesas quanto à contraprestação em bens, serviços ou obras 

tenha sido efetivamente realizada no exercício, e se for o caso, liquidadas, verificando se os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito comprovem o direito do credor, conforme estabelecido no art. 63 da Lei no 4.320/64. 
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Parágrafo único. A Comissão referida no art. 11 deste Decreto deverá emitir um Parecer sobre a legalidade de cada 

processo analisado. 

 

Art. 13. Os restos a pagar oriundo de processos cujo Parecer concluir pela não legalidade da despesa, deverão ser 

cancelados integralmente. 

 

Art. 14. O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, 

poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta 

finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida. 

 

Art. 15. Os saldos de consignações constantes no Balancete do mês de dezembro/2.020 e com disponibilidade financeira 

deverão ser pagos no mês de janeiro de 2.021. 

 

Art. 16. Os saldos de consignações constantes no Balancete do mês de dezembro de 2.020 sem disponibilidade financeira 

deverão ser objeto de análise pela Comissão referida no art. 11 deste Decreto e após emissão de Parecer encaminhado 

ao setor jurídico para apuração de responsabilidade e execução judicial. 

 

 

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 17. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças fiscalizar e controlar a efetiva aplicação 

do presente Decreto. 

 

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Porto Murtinho – MS, 04 de Janeiro de 2.021. 

 

 

 

NELSON CINTRA RIBEIRO 

- Prefeito Municipal - 
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