
DECRETO MUNICIPAL N.º 157 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010. 
 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS N.º 001/2010 QUE DISPÕE SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE DECRETOS E PORTARIAS 
ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO 
DE NOVA OLIMPIA-MT. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
OLIMPIA-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, PARA DAR 
CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, 

 

DECRETA: 

Art. 1 º Ficam aprovados os termos da Instrução Normativa SCS N.º 001/2010, do 
Sistema de Comunicação Social, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que dispõe 
sobre os procedimentos para utilização de decretos e portarias, estabelecendo rotinas no âmbito do poder 
executivo do Município de Nova Olímpia-MT, objetivando a implementação dos pontos de controle, fazendo 
parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Olímpia-MT, 02 de dezembro de 2010. 

 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado neste Gabinete, na data supra. 

 

 

PATRICIA RIBEIRO 

Assessora de Gestão 



INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS N.º 001/2010 
 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA 
UTILIZAÇÃO DE DECRETOS E PORTARIAS, 
ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. 

 

VERSÃO: 01 
DATA DE APROVAÇÃO: 02/12/2010 
ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 157/2010 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1° Disciplinar, consolidar e ordenar a utilização de decretos e portarias, no âmbito do Poder 

Executivo do Município de Nova Olímpia-MT. 
 

 
CAPÍTULO II 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Art. 2º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade, dos 
Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 3º A normativa que se apresenta vem padronizar os procedimentos para utilização de decretos 
e portarias, estabelecendo rotinas no âmbito do Poder Executivo do Município de Nova Olímpia-MT, encontra-
se amparo na: 

I. Lei Orgânica Municipal de Nova Olímpia-MT - inc. IV do art. 66, inc. IV do art. 69, § 1º, inc. XXIII 
do Art. 81 e art. 87; 

III. Lei Municipal N.º 693 de 31 de Janeiro de 2006 - que reconhece o Jornal Oficial dos Municípios 
como veículo oficial de publicação dos atos municipais e dá outras providências. 

 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 4º Decreto, em sentido próprio e restrito, é um ato administrativo da competência exclusiva do 

chefe do Executivo, destinado a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo 
expresso, explícito ou implícito, pela legislação. 

Art. 5º Comumente o decreto é normativo e geral, podendo ser específico ou individual. 



Art. 6º Como ato administrativo, o decreto está sempre em situação inferior à da lei e, por isso 
mesmo, não a pode contrariar. 

Art. 7º O decreto geral tem, entretanto, a mesma normatividade da lei, desde que não ultrapasse a 
alçada regulamentar de que dispõe o Executivo. 

Art. 8º No ordenamento administrativo admite-se duas modalidades de decreto geral normativo: 
I. O independente ou autônomo; e o, 
II. Regulamentar ou de execução. 
Art. 9º O Decreto independente ou autônomo é o que dispõe sobre matéria ainda não regulada 

especificamente em lei. 
Art. 10. A doutrina aceita esses provimentos administrativos “praeter legem” para suprir a omissão 

do legislador, desde que não invadam as reservas da lei, isto é, as matérias que só por lei podem ser 
reguladas. 

Art. 11. Advirta-se, todavia, que os decretos autônomos ou independentes não substituem 
definitivamente a lei e sim que suprem, apenas, a sua ausência, naquilo que pode ser provido por ato do 
Executivo, até que a lei disponha a respeito, após promulgada a lei, fica superado o decreto. 

Art. 12. O Decreto regulamentar ou de execução é o que visa a explicar a lei e facilitar sua 
execução, aclarando seus mandamentos e orientando sua aplicação. 

Art. 13. Decreto regulamentar ou de execução comumente aprova, em texto à parte, o regulamento 
a que se refere.  

Art. 14. O Decreto deve ser utilizado quando se estiver exteriorizando à comunidade atos concretos, 
como por exemplo a declaração de utilidade pública de certos bens para fins de expropriação. 

Art. 15. Os Decretos poderão ser utilizados, também, para exteriorizar a sociedade atos abstratos, 
como por exemplo um regulamento. 

Art. 16. A Portaria é a fórmula pela qual o chefe do poder executivo, expede orientações gerais ou 
especiais aos respectivos subordinados ou designam servidores para o desempenho de certas funções ou, 
ainda, determinam a abertura de sindicância e inquérito administrativo.  

Art. 17. As Portarias não se prestam, pois, a veicular medidas que possam alcançar ou obrigar 
particulares. 

Art. 18. A Portaria deverá ser utilizada quando os assuntos forem internos da própria administração, 
isto é, referem-se a orientações gerais ou especiais aos respectivos servidores das secretarias, ou ainda, 
quando se designam servidores para o desempenho de certas funções, ou até mesmo para a abertura de 
Procedimentos administrativos disciplinares ou especiais. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 19. Os decretos e portarias, além de serem publicadas por afixação na sede da Prefeitura, 

deverão ser publicados na imprensa oficial do Município, denominada Jornal Oficial dos Municípios. 
Art. 20. A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 

punida na forma prevista em lei. 
Art. 21. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 

as demais legislações pertinentes. 
Art. 22. Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 

fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 



Procedimentos de Controle, atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou 
alterações nas mesmas. 

Art. 23. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, 
através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de 
seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Art. 24. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

 
Nova Olímpia-MT, 02 de dezembro de 2010. 

 
 
 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA 
Coordenadora Geral de Controle Interno 


