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DECRETO Nº. 4765 
DE 25 DE MAIO DE 2015. 

 
 

 Dispõe sobre as medidas de 
reorganização das rotinas 
contábeis no âmbito da 
Administração Direta do Município 
de Tupanciretã, e dá providências 
correlatas. 
 

 

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

 
 
CONSIDERANDO o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul sobre as informações contábeis apresentadas, situação que afeta as 
decisões administrativas e gerenciais; 

 
 
CONSIDERANDO que as informações contábeis contribuem para as 

decisões, aprimorando o desempenho das atribuições institucionais e maior 
eficiência na execução das políticas públicas municipais; 

 

 
CONSIDERANDO que a administração pública municipal na sua função 

institucional deve respeitar os princípios administrativos: da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência,  da razoabilidade, da 
proporcionalidade, da economicidade e da dignidade da pessoa humana; 

 
 
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve tomar 

medidas urgentes para (re)adequar os seus atos administrativos, sob pena de 
inviabilizar a administração; 

 
 

Decreta:  
 

Artigo 1.º - Os setores da Administração direta deverão adotar, observadas as 

formalidades legais, as seguintes medidas de (re)adequação e (re)adaptação na 
área de gestão pública:  
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Parágrafo primeiro – O expediente será realizado de forma interna, com exceção do 
setor de arrecadação; 

 
Parágrafo segundo – Fica expressamente proibida a emissão de novos empenhos, 
com exceção de casos específicos e autorizados pela autoridade competente; 
 
Parágrafo terceiro – Será criado um grupo de trabalho para (re)organizar as 
informações contábeis;  

 
 

Artigo 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de 25 de maio de 2015,  

 
GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de 
maio de 2015. 
 

 
Dr. Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito Municipal 
 
 

                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Registre-se e publique-se no átrio da 
Prefeitura Municipal. 
Tupanciretã, 25 de maio de 2015. 

 

 

 

 

Giovani Dalmás 

Secretário Municipal da Administração. 

  

Certifico que este Decreto foi publicado no 

átrio da Prefeitura Municipal, de 25 de maio 

de 2015 

 à _____/_____________/______. 

 

Tupanciretã, _____/_____________/______. 

 

 

Giovani Dalmás 

Secretário Municipal da Administração. 
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