DEcRrro n" O55, 23 os ourusnoDo2020.
DIsPOE SOBRE CONTINGENCIAMENTO DE
PROCEDIMENTOS
DESPESAS
E
ORcAMENTARIOS,
CONTABEIS,
FINANCEIROS

E

FECHAMDNTo

Do ExERclcto DE 2O2O

ADMINISTRATIVOS PARA
E

DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Mu tclplo DE VERTENTES, Estado de Pernambuco,
no uso das atribuigdes conferidas pela Lei Org6.nica do Municipio,
O PREFEITo Do

consoante disposiq6es da Lei Complementar no 101, de 2000, Lei Federal
n" 4.32O, de 1964 e legislaqdo pertinente:
CoNsIDERAxDo as dificuldades decorrentes da pandemia ocasionada pelo
Coronavirus (COVID-19) e as consequ€ncias na economia com redugS.o

da arrecadagdo das receitas publicas;

que as despesas custeadas com creditos extraordin6rios
se restringem as situagdes relacionadas com a pandemia;

CoNSIDERATDo

ConsIDERAxDo que esta em plena vig€ncia o art. 22 da Lei Complementar

n'101/2000;
limitar despesas n6o relacionadas com o
combate aos efeitos da pandemia, para manter o equilibrio das contas

CoIsIDERANDo a necessidade de

pOblicas;

a necessidade de disciplinar alguns procedimentos para
fechamento do exercicio de 2O2O, de natureza orqament5'ria, contdbil e
Iinanceira, para cumprimento das disposiqoes legais e das normas de

CoNsIDERA Do

contabilidade aplicadas ao setor publico;
CoIsIDERAItDo a necessidade de harmonizar as provid€ncias no ambito
da Administraq6o Direta e Indireta, para a tealizagdo dos procedimentos
referenciados acima;
DECRETA:

CAPlTULO I

DISPOSIcOES PRELIMINARES
seca。

1

Dos Procedimentos
1o Este Decreto disciPlina procedimentos Para cumPrimento
legislagdo fiscal em ultimo ano de mandato, compreendendo:

Art.

I - Procedimentos para contingenciamento de despesas, frente

d

frustagio de receitas, at€ o linal do exercicio;
II - Procedimentos nas 6reas administrativas, orgamentdrias,

contdbeis, Iinanceiras e de gestio fiscal, no dmbito da
Administragao Direta e Indireta do Municipio, pata efeito de
fechamento do exercicio linanceiro de 2O2O.
Seg6o II
Da Geragio de Despesas e da

Licltagio

geragdo de despesas novas, n6o
programadas, a partir do dia 05 de novembro de 2O2O, at€ o
encerramento do corrente exercicio, sem autorizaqdo do (a) Prefeito (a),
exceto as despesas necessdrias ao cumprimento do art, 212 da
Constituigdo Federal e ao art. 7" da ki Complementar n" 141, de 2012,
relativos ir aplicagdo dos percentuais minimos na manutenQao e

Art. 2" Fica

desautorizada

a

desenvolvimento do ensino e nas ag6es e servigos prlblicos de saude, com
programaqdo autorizada.
1o As vedag6es do caput deste artigo nAo abrangem
obrigatorias de carAter continuado.

$

as

despesas

de
contratos, abertura de processos de licitagdo e emissdo de empenhos de
despesa.

$ 2o A abrang€ncia das disposiq6es deste artigo alcanqa celebragdo

Art. 3'Todos os dirigentes e responsAveis por 6rg5,os e unidades deverdo
tomar provid€ncias para programar as necessidades de materiais e
servigos indispensdveis ao regular funcionamento dos servigos publicos
e da Administraqio Municipal, at€ o final do exercicio.

g 10 SerA feita programagdo financeira para atender i programagdo fisica
de que trata o caput deste artigo, dentro das limitag6es estabelecidas na
Lei Complementar n" 101/2000.

$ 2o As programagdes fisicas ser6o

apresentadas ate

o dia 15 de

novembro com os valores estimados, e ser6o apreciadas e aprovadas at6
o dia 30 de novembro de 2O2O.
3o Nao havendo disponibilidade de caixa para suportar integralmente
a programaQAo incialmente apresentada, poderA haver ajustes nos
montantes solicitados e no cronograma de aquisigdo/pagamento'

s

Art, 4" Os 6rg6os de finanqas e planejamento serao responsdveis pela
andlise das despesas e dos compromissos propostos e
podendo o (a) Prefeito (a) criar comissao especial para essa finalidade.

Par6grafo 6nlco. A comissdo especial de que trata o caput deste artigo
ser6 composta de pelo menos 3 (tr€s) membros.

Art.

5o Casos emergenciais e situag6es de excepcional interesse publico

que ensejem a realizaqdo de despesa apos a data limite, estabelecida
neste Decreto, seguirdo legislagao especifica e necessitam de autorizagao
do (a) Prefeito (a).
CAPITULO U
Das Disposig6es Gerais
Seg6o I
Dos Empenhos

Art. 6" Fica estabelecida a data limite de 30 (trinta) de novembro de 2020,
para emissdo de empenhos, obedecidas as fontes/ destinag6o de
recursos, ressalvadas as seguintes situag6es:
I - Contratos e conv€nios com obrigag6es de conclusSo ainda neste
exercicio, com recursos depositados em conta;
II - Despesas de pessoal, incluidos os encargos sociais;
III - Despesas com precatorios e amortizagao da divida consolidada

publica;

IV-Despesasparaacudirsituag6esemergenciaisedeexcepcional
interesse publico, ordenadas pelo Prefeito (a) ap6s aceitar as
justifi cativas dos interessados;
V - Despesas para atender ao ensino e i saude que sejam
necess6.rias ao cumprimento dos percentuais minimos
estabelecidos na legislaqd'o '

Segio II
Da

liquidagio e Do Pagamento

Art. 7" A partir do 1' dia util do m€s de novembro de 2O2O o
processamento da despesa serA formalizado por meio de processo

da
administrativo simplihcado junto ao setor de execug6o orgament6ria
Secretaria de Finanqas, contendo a documentagio comprobat6ria
relativa aos documentos abaixo:

para tealizagdo da despesa;
II - adjudicagAo da licitagdo, caso o valor da despesa exija esse
procedimento;
III - autorizagdo para emissAo da nota de empenho;
IV - instrumento de contrato;
V - documentaqSo relativa d liquidagdo da despesa;
VI - atestado do liquidante para processamento da liquidagdo

I

- autorizagAo

despesa;

VII - autorizag6o para pagamento.

Art.

poderio ser pagas ate o dia
2O2O, conforme programagSo

8o As despesas regularmente liquidadas

22 (vinte e dois) de

dezembro

de

estabelecida, nos termos deste Decreto e da legislagao aplicAvel.

Art. 9" Respeitadas as disposiqoes da Lei de Diretrizes Orgament5'rias

e

a legislaqd.o pertinente, os credores de empenhos inscritos em restos a
pagar que n6.o atenderem as condigdes estabelecidas no art. 63 e SS 1" e
2" da Lei. Federal no 4.32O, de 17 de margo de 1964, ter6o o prazo de 30
(trinta) dias, contado a partir da publicaEdo deste Decreto, para
apresentar a documentaqdo destinada d comprovagio da realizaqio de
obra, servigo ou entrega de bens, para instruir o processamento.
S 1" A Secretaria de Finangas examinarA as notas de empenho inscritas
em restos a pagar e far6 revisdo na documentagS.o da despesa respectiva,

indicando aquelas onde os credores comprovaram, efetivamente, o
atendimento das condig6es para liquidagdo da despesa, consoante art.
63 e SS 1o e 2" da Lei 4.320, de 1964 e as que deverdo ser anulados em
razdo da nao comprovagio da liquidagio da despesa.

$ 2" Os empenhos ndo processados

serdo anulados, de oficio, pela

administragdo fazend6rria ate 28 (vinte e oito) de dezembro de 2O2O.
g 3o Os valores residuais dos empenhos estimativos serSo anulados ap6s
a ultima liquidagdo.

Segio III
Da Divida Ptblica

Art. 10.

a posiqAo das dividas de curto e longo
prazos, com orgAos e entidades que o Municipio mantenha
DeverA ser conferida

parcelamentos, para que as demonstrag6es patrimoniais reflitam a real
situagdo dos compromissos existentes.

$ 1" Para cumprimento das disposig6es do caput

deste artigo, a

Secretaria de finangas far6 oficios a CELPE, COMPESA, Receita Federal
do Brasil, Caixa Econ6mica Federal e outros, para solicitar que seja

fornecida

a

posigdo das dividas que

o Municipio tenha com as

concessiondrias de 6gua e energia eldtrica, INSS, PASEP, FGTS e outros,
decorrentes de parcelamentos de debitos, para efeito de confer6ncia,
registro e inclusdo nos balanqos e demonstraE6es contdbeis do exercicio
de 2020
g 2" Nas obrigaq6es do $ 1" se incluem a posigAo relativas as reten
pagamentos dos emprestimos consignados dos servidores munlclpals

$ 3o Os oficios de que trata o caput deste artigo deverS.o ser expedidos
com anteced€ncia e monitorados os retornos das informag6es solicitadas.

Seg6o IV
Dos Inventirios

Art. 11. Os orgS.os encarregados do controle de bens moveis e imoveis e
do controle dos materiais de almoxarifado deverS.o providenciar os
inventarios respectivos, para entreg5.-los A Contabilidade at6 28 (vinte e
oito) de dezembro de 2O2O, consoante disposig6es do art. 96 da Lei
Federal n" 4.320, de 1964.
Segio V
Disposig6es Gerais
despesas que n6o possam ser pagas
integralmente dentro do exercicio financeiro ou inscritas em restos a
pagar, sem que haja disponibilidade financeira para seu cumprimento.

Art. 12. N6.o poderS.o ser contraidas

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
Gabinete do Prefeito,23 de outub-

ROMERO
Prefe ito

