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DECRETO N°. 4942 
DE 06 DE ABRIL DE 2016. 

Renomeia o setor de Tesouraria Municipal da 
Secretaria da Fazenda em Pagadoria 
Municipal e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO, a exposição desnecessária dos servidores municipais a perigos 
pela manutenção de numerário em espécie nas dependências da prefeitura 
municipal, 

CONSIDERANDO, a necessidade de automatizar os procedimentos internos da 
secretaria da fazenda e reduzir o retrabalho, 

CONSIDERANDO, a necessidade de otimização de pessoal para realização de 
funções diversas nas dependências da secretaria da fazenda, 

CONSIDERANDO, a necessidade de vinculação obrigatória dos pagamentos 
efetuados pelo município a contas bancárias específicas e ao credor, conforme 
determinações de Tribunal de Contas do Estado (TCE), 

DECRETA: 

Art. 19. Fica renomeado o Setor de Tesouraria Municipal da Secretaria Municipal 
da Fazenda para "Pagadoria Municipal". 

Art. 2-9 . Os tesoureiros municipais lotados na atual tesouraria continuarão lotados 
na pagadoria municipal. 

Art. 39. Fica proibido a contar de 1° de maio de 2016  o recebimento de qualquer 
valor pela PAGADORIA municipal. 
§1°. Todos os recolhimentos de valores relativos a qualquer tributo municipal ou 
preço público deverá obrigatoriamente se dar através de emissão de guia de 
recolhimento ou documento similar, e sua arrecadação se dará na rede bancária 
conveniada com o Município. 
§2°. Todos os valores em numerário eventualmente existentes em caixa nas 
dependências da PAGADORIA municipal deverão obrigatoriamente ser depositados 
em conta bancária do município até o fechamento do caixa do dia 30 de Abril de 
2016. 
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Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 06 de abril de 2016. 

Administração. 

Certifico que este Decreto foi publicado no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 06 de abril de 
2016 à 
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Art. 49-. Todos os pagamentos a serem efetuados pela PAGADORIA municipal a 
contar de 01 de maio de 2016 se darão por "Ordem Bancária Eletrônica" em nome e 
CNPJ/CPF do respectivo credor. 
Parágrafo único. Alternativamente a ordem bancária eletrônica poderá ser 
efetuada transferência eletrônica bancária entre contas para pagamento, desde 
que, obrigatoriamente para conta bancária de titularidade do nome e CNPJ/CPF do 
respectivo credor. 

Art. 5°. A Secretaria da Fazenda Municipal editará instruções normativas se 
necessárias à execução do disposto neste Decreto. 

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 06 (seis) dias do mês de abril 
de 2016. 

Carlos AugustO Brum de Souza 
Prefeito Municipal 
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