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DECRETO MUNICIPAL N.º 22, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 

 

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A SEREM 

ADOTADAS DURANTE A VIGÊNCIA DA SITUAÇÃO DE 

CALAMIDADE FINANCEIRA NO MUNICÍPIO DE 

RIBEIRÃOZINHO – MT. 

 
 

RONIVON PARREIRA DAS NEVES, Prefeito Municipal de Ribeirãozinho, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 

demais dispositivos de regência, e 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n° 188, de 03 de 

janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Corona vírus 

(COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 20, de 15 de Abril de 2020, que Declara 

Estado de Calamidade Pública no âmbito da Administração Pública Municipal, em razão dos 

impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente 

Coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas administrativas a serem 

adotadas durante o estado de calamidade financeira; 

 

 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam vedadas, exceto para os casos e serviços essenciais estabelecidos 

em Decreto Estadual e/ou Municipal ao enfrentamento do coronavírus: 
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I - A nomeação, contratação ou qualquer forma de admissão de pessoal para o 

serviço público municipal, desde que não seja, para substituição de outro servidor desligado 

(exoneração, demissão ou falecimento), analisada a situação de extrema necessidade. 

 

II - A concessão de novas vantagens, adicionais de instrução, gratificações ou 

quaisquer outros acréscimos pecuniários; 

 

III - A suspensão temporária das progressões funcionais; 

 

IV - A realização e pagamento de serviços ou horas extraordinárias; 

 

V - A participação de servidores em eventos, congressos, seminários, etc, que 

impliquem em pagamento de inscrições, diárias ou indenização de despesas, inclusive de 

deslocamento. 

 

 

 
Art. 2° Para fins de redução de despesas, poderão ser adotadas as seguintes 

medidas administrativas: 

 

I - Adoção de horário especial de expediente, que passará a ser turno único no setor 

administrativo das Secretarias; 

II - Realização de alterações de contratos e instrumentos congêneres para 

readequação de prazos, reequilíbrio econômico financeiro, sustação ou até extinção 

contratual; 

III - Verificação das disposições contratuais, identificando a possibilidade de 

suspensão total ou parcial, nos casos de serviços prestados em caráter continuado; 

IV – Os contratos de prestação de serviços essenciais deverão ser readequados 

com redução do valor mensal em 25% (vinte e cinco por cento); 

V – Os contratados que não concordarem em reduzir os valores dos serviços, 

deverão ser dispensados e desobrigados a prestarem seus serviços sem qualquer 

penalidade; 

VI – Deverão ser suspensas todas as licitações para serviços não essenciais, 

exceto àqueles que já possuem recursos financeiros e orçamentários já assegurados e/ou 

serão financiados por convênios; 

VII  - Racionalização do consumo de água, energia elétrica, telefonia (fixa e móvel), 

correios e a utilização de máquinas e equipamentos nas Secretarias Municipais; 
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VIII - Contingenciamento da aquisição de materiais de consumo, salvo aqueles de 

necessidade, a critério dos Secretários, notadamente quanto ao volume; 

 

IX - Racionalização da liberação dos materiais de almoxarifado, a critério dos 

Secretários. 

 

X - Revisão das viagens a serem empreendidas com veículos oficiais, de 

representação ou não, independentemente da quilometragem, exceto os casos necessários 

ao enfrentamento ao coronavírus; 

 

XI - Suspensão de novos investimentos de natureza permanente, exceto os objetos 

de convênios, operações de crédito ou que utilizem recursos vinculados que dependem de 

contrapartida e que possuam recursos suficientes à sua conclusão, salvo situações 

extraordinárias e projetos; 

 

X – Todas as despesas deverão primeiramente serem solicitadas à Secretaria 

Municipal de Finanças, a qual deverá verificar a possibilidade ou não de aquisição ou 

contratação, de acordo com as necessidades do Município e a capacidade financeira do 

mesmo, evitando despesas sem a cobertura financeira. 

 

Art. 3º As Secretarias, Departamentos, o Gabinete e Fundos Municipais deverão 

avaliar suas despesas que seriam pagas com Recursos Ordinários e são passíveis de serem 

utilizadas com Recursos Vinculados e promoverem conjuntamente com os Setores de 

Contabilidade e Tesouraria, a correta vinculação a fonte para pagamento com estes 

recursos. 

 

Parágrafo único. Nos casos em que se aplicarem o "caput" a transferência 

financeira deve ocorrer somente em contas bancárias do Município, visto que são apenas 

ajustes contábeis no âmbito municipal. 

 

Art. 4º Nos casos de indisponibilidade financeira em determinada Fonte de 

Recursos, o Setor de Tesouraria deverá seguir a seguinte ordem para pagamentos aos 

credores: 

 

I. Duodécimo do Poder Legislativo; 

II. Remuneração de servidores; 

III. Obrigações Tributárias e Contributivas (desde que não dispensadas ou 

prorrogadas); 

IV. Diárias e adiantamentos a servidores; 

V. Transferências e pagamentos às instituições, consórcios ou empresas de 

despesas da área da Saúde; 

VI. Parcerias e Termos de Cooperação de entidades ligadas a Saúde; 

VII. Contratações de serviços ou aquisições de insumos de pessoas físicas; 
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VIII. Contratações de serviços de Microempreendedor Individual (MEI); 

IX. Contrapartida de convênios com a União ou Estado ligados a Saúde; 

X. Prestação continuada de serviços; 

XI. Prestação não continuada de serviços; 

XII. Aquisições de material de consumo; 

XIII. Despesas de Investimento; 

XIV. Mensalidades à Confederações, Federações, Associações e Consórcios que 

o Município faça parte; 

XV. Parcerias e Termos de Cooperação de entidades não ligadas a Saúde; 

XVI. Contrapartida de convênios não ligados a Saúde; 

XVII. Demais despesas. 

 

Art. 5º Mesmo durante a situação de emergência, da excepcionalidade da situação, 

as prestações de contas e a transparência dos atos são medidas que se impõem, em 

cumprimento às Leis de Acesso à Informação, de Transparência e especialmente aos arts. 

48 e seguintes da LRF. 

 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeirãozinho-MT, 28 de Abril de 2020. 

 

RONIVON PARREIRA DAS NEVES 
Prefeito Municipal 

 


