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DECRETO N。 24,DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014

Dispoe sobre inscricao, anula9う o e balxa de restos a pagar e

da Outras providёncias

O PREFEITO DO MUNICIPlo DE VERTENTES,Estado de Pemambuco,no uso das

at"bui10es confettdas pela Lei Organlca dO Municipio,consoante disposi96es do Decreto n°

20910,de 06 de landro de 1932,da Ld Federal n。 4320,de 17031964 e da Ld

Complementar n° 101,de 04 de malo de 2000:

CONSIDERANDO a necessidade de dartratamenlo adequado as despesas inscdtas

em restos a pagar para cumpnmentO da legislacaol

CONSIDERANDO que a insc百 cao de res10s a pagar deve observar as
disponib‖ldades lnanceiras e condi90es de modo a preven r nscOs e corigir desvios

capazes de afelar o equ‖ ibro das contas p`b‖ cas

CAPiTULO I

DAS DISPOS196ES PREL MINARES
secao unlca

Dos Restos a Pagar,cOnceitos e Do籠 ni96es

Al lo No encerramenlo do exercicio,a parcela da despesa or9amentaria que se

encontrar empenhada mas que ainda nao foi paga sera considerada restos a pagar, que

constitu ra a divlda nutuante

§1。 Nos termos do an 36 da Le Federal n° 4320,de 17 de mar9o de 1964,

dist ngue‐se dols tipOs de restos a pagar,osI

I   ―processadosI

‖   ―nうo processados

§20 0s restos a pagar processados sao aqueles em que a despesa o!,amentaria

percoreu os estaglos de empenho e ‖quidacao,「estando pendente apenas o estagio dO

pagamento

§ 3。  Os restos a pagar nao prOcessados sao aqueles em que a despesa

or9amentaria alnda nao cOmpletou o estaglo da‖ quida9うo

CAPiTULO‖
DASINSCRlcOES E BAIXAS DE RESTOS A PACAR

Se95o l

Da lnscricao dOs Restos a Pagar
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Art. 20. Sereo inscritas em restos a pagar processados as despesas liquidadas e

nao pagas no exercicio financeiro, ou seja, aquelas em que o serviqo, obra ou material

conkatado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo l\.4unicipio contratante, restando

apenas o es6gio de pagamento.

Art.30. Sereo inscritas em restos a pagar neo processados as despesas n5o

liquidadas, quando o serviqo ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que

se enconke, em 31 de dezembro de cada exercicio financeiro, em fase de verifica9ao do

direito adquirido pelo credor ou quando o prazo para cumprimento da obrigagSo assumida

pelo credor estiver vigente.

Art.40. A inscrigeo de despesa em restos a pagar neo processados ser6 procedida

ap6s a anulagao dos empenhos que n6o podem ser inscritos em virtude de restrigao em

norma especifica, ou seja, verificam-se quais despesas devem ser inscritas em restos a

pagar e anulam-se as demais para, depois inscreverse os restos a pagar nao processados

do exercicio.

Art. 50. A inscriqao de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras

e condigdes de modo a prevenir riscos e conigir desvios capazes de afetar o equilibrio das

contas pl]blicas, conforme estabelecido na Lei Complementar no 101, de 2000.

SegAo ll
Das Prescrig6es, Cancelamentos, Anulag6es e Baixas de Restos a Pagar

D. A,,r;::".'::"P1.*,ba"

Art. 6". No momento do pagamento de restos a pagar referente i despesa

empenhada pelo valor estimado, verifica-se se existe diferenga entre o valor da despesa

inscrita e o valor real a ser pago.
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‖  ‐Se o valor real for inferlor ao valor insc‖ lo, o saldo exislente devera ser

cancelado

§2。 Deveぬo ser anulados os sa dos dos empenhos felos por esumal市 a,ao inal

de cada exerclclo

An 7。 Prescrevem em 5(dnco)anOs OS empenhos nsc‖ tos em restos a pagar,

nos tmos do Decrelo Federa n° 20910,de 06 delandЮ  de 1932

Subseqao ll
Requisitos para Liquidaqao do Restos a Pagar

Art, 80. Os credores cujos empenhos, inscritos em restos a pagar nao processados,

na data da inscrigeo o servigo ou material contratado tinha sido prestado ou entregue e que

se encontrava em fase de formalizaqao do processo de liquidaqao, devereo:

| - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicaqeo deste Decreto,

a documentagao necess6ria para completar a liquidaqao da despesa;

ll - a liquidaqao da despesa devere atender as exigencias estabelecidas no art. 63

e SS 
'10 e 20 da Lei Federal no 4.320, de 17 de margo de 1964.

Art. 9". Os empenhos liquidados nao serao cancelados quando o fomecedor de

bens e/ou servigos comprovar o cumprimento de sua obrigaqao de fazer, restando a

Administragao apenas cumprir com a obrigaqao de pagar'

Subsegao lll
Das Situagoes que Ensejam Cancelamento

Art. 10. A Secretaria de Finanqas do Municipio examinar6 as notas de empenho,

inscritas em restos a pagar ate 31 de dezembro de 2013, e lar6 revisao na documentaqao

da despesa respectiva, indicando aquelas onde os credores comprovaram, efetivamente, o

atendimento das condig6es para liquidagao da despesa e os que nao conseguiram

c0mprovar.

Art. 1'1. Cumprido o disposto no artigo anterjor, fica, ainda, o Secreterio de FinanQas

autorizado a:
prazo de

1932i

| - anular os empenhos inscritos em restos a pagar

prescrigao de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto no 20.910 de

que atingilam o
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‖  ‐anular os empenhos insc‖ los como restos a pagar nao prOcessados,cuiOS

credores nao cOnseguirem comprovar a efe‖ va rea‖zaOao dos servl∞ s, obras ou

fomecimentos e naO fOr possivelloma‖ zar a‖quidacaol

Ⅲ  ‐anular os empenhos inscntos em restos a paga「 ,felos por eslma‖ va,culos

saldos nao lenham sldo anulados nos respeclivos exerciclosi

Ⅳ  ‐anular empenhos cula despesa onginatta resune de cOmprOmtso que

tenha sido transformado em divida fundada:

V   ‐anular empenhos inscrilos em restos a pagar em favor de concessiona百 as

de seⅣ19os puЫたOS e endades pevdendanas,Onde as obnga∞es bnham ddo

translormadas em conlssう o de divida de longo prazol

Vl   ‐cancelar valores registrados como restos a pagar por montanle, vindos de

exercicios anlenOres,que nう o tenham sldo correspondidos com os empenhos respectivos,

impossibllando a ndividua‖ zacao dOs credores e a comprovacao de sua regu ar‖ qu dacao

An 12 Por meio de Ponara,O secretar O de Flnancas delerminara a anulacao dos

empenhos inscnlos em restos a pagar que se enquadrarem nos requlsitos estabelecidos no

an ll desle Decrelo,devendo seriuntada a refenda ponana reacao cOm a den1lca9ao de

todos os empenhos que serao anuladOs e os montantesinscritos em restos a pagar que nao

hala correspondOnda com as notas de empenho respecl"as

Paragra10 ttnico De posse da Ponada dO secretO「 lo de Financas os Serv10os de

contab‖ ldade ncam autOrzados a rea‖ zar os respeclivos registros contabeis

CAPiTULO III

DO TMTA[.4ENTO DIFERENCIADO PAM RECURSOS VINCULADOS

Segao Unica

Dos Restos a Pagar Decorrentes de Despesas com Recursos Vinculados

Art. 13. Devera ser dado tratamento diferenciado as despesas inscritas em restos a

pagar com recursos vinculados, nos termos da legislaqao aplicevel, inclusive decorrentes de

transfer6ncias voluntarias do Estado ou da Unieo.

Subsegao I

Restos a PagarVinculados ao Ensino

Art. 14. Para atender ao disposto no $ 2o e caput do art 21 da Lei Federal no

11.494, de 20 de junho de 2007, a inscriqSo de restos a pagar decorrentes de despesas

vinculadas ao Fundo de Manutengeo e Desenvolvimento da Educaqao Basica e de

lnance ros

4

Valorizagao dos Proflssionais da Educageo - FUNDEB, sera limitado aos



existentes na conta do fundo ate 31 de dezembro de cada ano, nao podendo exceder a 5%

(cinco por cento) dos recursos ingressados na conta do FUNDEB no exercicio.

Art. 15. Neo deverao ser inscritas em restos a pagar despesas vinculadas ao

FUNDEB em valores superiores ao saldo financeiro do fundo, para neo constituir despesa

sem lasko linanceiro.

Art. 16. Os empenhos inscritos em restos a pagar com recursos vinculados ao

ensino, permanecerao vinculados ao ensino para atender ao an. 212 da Constituigao

Federal e ao paragrafo 0nico do art. 8o da Lei complementar no 101, de 2000 (LRF)

S 10. A anulagao de restos a pagar vinculados ao ensino, enseja deduqao no

percentual das receitas de impostos aplicados na manutenqao e desenvolvimento do ensino

do exercicio.

$ 20, Devera ser verificado o cumprimento do limite constitucional de no minimo

25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, antes de ser anulado

empenho inscrjto em reslos a pagar vinculado ao ensino.

SubsEgao ll
Restos a Pagar VinculadG a Salde

Art. 17. A inscrigao de empenhos em reslos a pagar com recursos vinculados ds

aq6es e servigos publicos de sa0de, tamb6m atendereo ao paragrafo 0nico do art So da

LRF, no tocante a vinculagao.

Art. 18. A anulagao de empenhos vinculados aos recursos de saude, enseja

dedugao no percentual das receitas de impostos aplicados em a96es e servigos piblicos de

sa(]de no exercicio.

Art. 19. Devere ser verificado o cumprimento do limite constitucional de 15%

(quinze por cento) da receita de impostos incidentes para aplicaqao nas a96es e servigos

p0blicos de satde, antes de ser anulado empenho inscrito em restos a pagar vinculado a

sa0de, para atender as disposiqoes da Lei Complemental no'141, de 2012.

Art. 20.Este Decreto enka em vigor na data de sua publicaqao.

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2014.


