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PORTARIA Nº 139/2017.  
 
“DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE 
COMISSÃO PARA PROMOVER ANÁLISE/CONFERÊNCIA 
NA FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO DE SERVIDORES 
DE NIOAQUE/MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
   

O PREFEITO MUNICIPAL DE NIOAQUE/MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
nas disposições constantes do Artigo 96, II da Lei Orgânica do Município; 
  
Considerando o elevado índice apurado com despesa de pessoal no âmbito do Município de 

Nioaque/MS, nos meses de janeiro a abril de 2017, uma vez que a legislação em vigor 
estabelece o limite máximo de 54%, para a realização desta despesa; 

 
Considerando a necessidade de serem cumpridas as metas orçamentárias deste Poder 

Executivo Municipal, em consonância os parâmetros estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 
Considerando que o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos Municipais, art. 21, § 
2º, Lei nº 2140/2003, prevê a revogação automática das gratificações  quando ocorre o 
alcance do limite estabelecido pela LRF. 
 
R E S O L V E : 
 
Art. 1º. Instituir Comissão responsável para promover a análise/conferência na folha de 
pessoal do quadro de servidores de Nioaque/MS, com o fim de observar a regularidade no 
pagamento de adicionais, em especial quanto às gratificações, estendendo-se aos demais 
benefícios e vantagens atribuídos aos servidores públicos municipais pertencentes ao 

quadro de pessoal efetivo, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos, Lei nº 
2141/2003. 
 
Parágrafo Único: À Comissão caberá, ainda, apresentar relatório contendo as medidas 

administrativas a serem adotadas para sua regularização, bem como de notas explicativas e 

fundamentadas de todas elas, no prazo de 30 (trinta) dias , podendo ser prorrogada por igual 
período. 

  
Art. 2º. Nomear para compor a referida Comissão que será constituída pelos seguintes 

servidores: 
 

Marcio Flávio Pinheiro - Presidente; 
Ingrid Alves Cabral Cavalvanti de Souza - Membro; 

Rosemeire Meza Arruda- Membro; 
Murilo José Rossetto – Membro. 
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Art. 3º - Determinar a todos os titulares de órgãos e unidades  desta Prefeitura que sejam 
oferecidas à Comissão todos os meios, recursos e instrumentos de colaboração 
indispensáveis para o fiel cumprimento de suas atribuições.  
 
Art. 4º - Caberá ao Presidente definir a forma e o cronograma de atuação da Comissão, 
consideradas as disposições legais vigentes até a data limite de para a entrega do relatório 
conclusivo dos trabalhos. 

   

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 
Nioaque/MS, 09 de maio de 2017. 

 
 

 

 Valdir Couto de Souza Junior 
Prefeito Municipal 


