
DECRETO No O37, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2OL7.

Disp6e sobre contingenciamento de despesas e
procedimentos contdbeis, orgamentdrios,
financeiros e administrativos para o fechamento
do exercicio 20t7 e dd outras providOncias.

o PREFETTO Do MUNIciPIo DE VERTENTES, Estado de pernambuco,
no uso das atribuig6es conferidas pela Lei Org6nica do Municipio, consoante
disposig6es da Lei Federal no 4.320, de L7 de margo de 1964 e legislagdo
pertinente:

CONSIDERANDO a frustagSo de receitas e a necessidade de contingenciar
despesas;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar alguns procedimentos para
fechamento do exerclcio 2077, a natureza orgamentaria, contdbil e financeira,
para cumprimento das disposigdes legais e das normas de contabilidade
aplicadas ao setor pfrblico;

DECREttA:

CAPITULO I

DISPOSIEoES PRELIMINARES

SeESo I

Dos Procedimentos

Art. 1o Este Decreto disciplina:

I - Procedimentos para contingenciamento de despesas, frete a
frustagSo de receitas, at6 o final do exercicio;

II Procedimentos nas dreas administrativas, orcamentarias,
contdbeis, financeiras e de gestSo fiscal, no 6mbito da AdministragSo Direta e
indireta do Municlpio, para efeito de fechamento do exercfcio financeiro de 20L7,

Pardgrafo Inico. Os procedimentos detalhados nos artigos seguintes
destinam-se a viabilizar o cumprimento das disposig6es da Lei Complementar no
101, de 2000, da Lei Federal no 4.320, de L964, das normas brasileiras de
contabilidade aplicadas ao setor ptiblico e de administragSo financeira.



SegSo II

Da GeragSo de Despesas e da LicitagSo

Art. 20. Fica desautorizado a gerageo de despesas novas a partir do dia
26 de dezembro de 20L7, at6 o encerramento do corrente exerclcio, sem
autorizagSo do Prefeito, exceto as despesas necess5rias ao cumprimento do art.
2t2 da ConstituigSo Federal e ao art. 70 da Lei Complementar no 141 de 2012,
relativos i aplicagSo dos percentuais m[nimos na manutengSo e desenvolvimento
do ensino e nas ag6es e servigos p(blicos de sa(de, com programag5o
autorizada.

Art.30. A vedagSo do art.2o abrange a celebragSo de contrato, abertura
de processos de licitagSo e emissSo de empenhos de despesa.

5 10. Todos os dirigentes e responsdveis por 6rg5os e unidades deverSo
tomar providdncias para programar as necessidades de mat6rias e servigos
indispensdveis ao regular funcionamento dos servigos p0blicos e da
AdministragSo Municipal, at6 o final do exercicio.

5 20. Serd feita programagSo financeira para atender i programagSo
flsica de que trata o S 10 deste artigo, dentro das limitag6es estabelecidas na Lei
de Responsabilidade Fiscal.

5 30.As programag6es fisicas ser6o apresentadas a partir do dia 01 para
serem aprovadas at6 o dia 15 de dezembro 20L7.

Art. 40. N5o havendo disponibilidade de caixa para suportar
integralmente a programagSo flsica inicialmente apresentada, poderd haver
ajustes nos montantes solicitados e no cronograma de aquisigSo/pagamento.

Art. 50. Casos emergenciais e situag6es de excepcional interesse p(blico
que ensejem a realizagSo de despesa ap6s a data limite, estabelecida neste
Decreto, necessitam de autorizagSo especifica do prefeito.

CAPITULO II

DAS DISPOSI96ES GERAIS

SegSo I

Dos Empenhos e dos Restos a Pagar

Art. 60. Fica estabelecida a data limite de 26 (vinte e seis) de dezr
de 20L7, para emissSo de Empenhos, ressalvadas as seguintes situag6es:

I - Contratos e conv6nios com obrigagSes de conclusSo ainda neste
exerclcio, com recursos depositados em conta;

II - Despesas de pessoal, incluidos os encargos sociais;

III - Despesas com precat6rios e amortizagdo da divida consolidada
priblica;



IV - Despesas para acudir situag6es emergenciais e de excepcional
interesse p[blico, ordenadas pelo Prefeito ap6s aceitar as justificativas dos
interessados;

V - Despesas para atender ao ensino e a sa[de que sejam necessdrias ao
cumprimento dos percentuais mlnimos estabelecidos na legislag5o.

Art. 70. os empenhos inscritos em restos a pagar obedecer5o as
disposig6es do Decreto especifico sobre os procedimentos relativos ao
tratamento que serd dado aos restos a pagar.

SegSo II

Dos Pagamentos

Art. 80. As despesas regularmente liquidadas poder6o ser pagas at6 o dia
29(vinte e nove) de dezembro de zo|7, consoante programag5o aprovada.

S 1o. os 6rg5os da AdministragSo Direta e Indireta deverSo estornar os
pagamentos referentes os cheques emitidos e n5o procurados pelos credores na
tesouraria at6 31 (trinta e um) de dezembro de 20L7.

5 20.At6 o expediente do dia 29 de dezembro de2Ot7 poder6o ser
tomadas providdncias adicionais para o fechamento do exerclcio, que serdo
estabelecidas pela Secretaria de Finangas e pela Contabilidade Geral do poder
Executivo, para cumprimento da legislag6o.

SegSo III

Da Divida Consolidada priblica

Art. 90. A Secretaria de Finangas fard oficios i CELpE, coMpESA, Receita
Federal do Brasil e Caixa Econ6mica Federal para solicitar que seja fornecida a
posigSo das dividas que o Municipio tenha com as concessiondrias de dgua e
energia el6trica, INSS, PASEP e FGTS, decorrentes de parcelamentos de d6bitos,
para efeito de confer6ncia, registro e inclusSo nos balangos e demonstrag6es
contdbeis do exerclcio de ZOL7.

A1t. 10. Os oficios de que trata o caput do art. 9o dever5o ser exped
de imediato e monitorado os retornos das informag6es solicitadas.

Pardgrafo (nico. Na hip6tese de n6o haver retorno, at6 o dia 29
dezembro, deverd ser designado um procurador para comparecer at6 a sede
repartigSo respectiva para obter pessoalmente as informag6es respectivas.

Art. 11. Tratamento similar ao disposto no art.9o deverd ser dado aos
cr6ditos consignados, cuja exatidSo deverd ser aferida junto ao Setor de Folha de



Pessoal e aos bancos credores, para que os Balangos e Demonstrag6es Contdbeis
retratem a real situagSo existente.

Pardgrafo rinico. DeverSo ser expedidos oficios aos bancos solicitando a
posigSo dos cr6ditos consignados com pagamento por meio de retengSo na folha
de pessoal do Poder Executivo, para confer6ncia.

SegSo IV

Dos Inventdrios

Art. 12. Os 6rg5os encarregados do controle de bens m6veis e im6veis e
do controle de materiais de almoxarifado deverSo providenciar os inventdrios
respectivos, para entrega-los i Contabilidade ate 29 de dezembro de 20L7,
consoante disposig6es do art.96da Lei Federal no 4.320, de L964.

SegSo V

Do Processamento da Despesa

Art. 13. A partir do 1o dia [til do m6s de dezembro de ZOLT o
processamento da despesa serd formalizado por meio de processo administrativo
simplificado junto ao setor de execugSo orgamentdria da Secretaria de Finangas,
contendo a documentagSo comprobat6ria :

I - atrav6s da juntada de documento de autorizagSo da despesa;

II - de termo de adjudicagSo da licitagSo, caso o valor da despesa exija
esse procedimento;

III - da autorizagSo para emiss5o da nota de empenho com concord6ncia
expressa do Prefeito;

IV - por meio de c6pia do instrumento de contrato, contendo o no da
nota de empenho;

V - mediante documentagSo relativa i liquidagSo da despesa;

VI - autorizagSo para processar a liquidagdo.

5 10. A liquidagSo da despesa ocorrerd por meio de comprovagSo da
entrega do material, servigo ou obra, nota fiscal e contrato ou instrumentos
equivalentes.

S 20. O processo de que trata o caput organizard a d
comprobat6ria do cumprimento das disposigoes deste Decreto para o
contingenciamento da despesa.

SegSo VI

Disposi96es Gerais



Art. 14. N5o deverSo ser contraldas despesas que n5o possam ser pagas
integralmente dentro do exercicio financeiro ou inscritas em restos a pagar, sem
que haja disponibilidade financeira para o seu cumprimento.

Pardgrafo Inico. Tem procedOncia o pagamento das despesas relativas as
contribuig6es previdenciSrias, precat6rios, d6bitos com a Uni5o, pessoal e outros
estabelecimentos em lei.

Art. 15. A Controladoria de Controle Interno atuard para facilitar o
cumprimento das disposig6es deste Decreto.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo.

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 20t7.


