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DECRE冒O N。 O53　DE 18　D田DEZEMBRO DE　2017.

Disp6e sobre inscriGaO′　anulaGaO e baixa

de restos a

pagar e da outras providencias.

o pREFE重曹O DO MUN工Cip工O DE CHÅ　GRANDE′　Estado de

pernambuco′　nO uSO das atribuiG6es conferidas pela Lei

organica do Municipio′　COnSOante disposic:6es do Decreto nO

20.910, de O6 de janeiro de 1932, da Lei Federal n。 4.320′

de 17.03.1964 e da Lei Complementar nO lOl′　de O4　de maio de

2000:

coNSIDERANDO a necessidade de dar tratamento adequado

as despesas inscritas em restos a pagar′　Para CumPrimento da

legislaGaOi

CONSエDERANDO que a inscriGaO de restos a∴Pagar deve

observar as disponibilidades financeiras e c○ndiG6es de modo

a∴PreVenir riscos e c○rrigir desvios capazes de afetar o

equilibrio das contas p11blicas;

DECR田富A :

CAP土田UlO　工

DAS D工SPOS工C:6田S PREL|M|NARES

Seeao dnica

Dos Restos a PagarI Conceitos e Defini亭6es

Art. 1O No encerramento do exercicio, a ParCela da

despesa orGamentaria que se encontrar devidamente empenhada′

mas que ainda nao foi paga′　Sera COnSiderada restos a∴Pagar′

que se constituira em divida flutuante.

§ 1O Nos termos do art. 36　da Lei Federal nO　4.320, de

17　de marGO de 1964′　distingue-Se dois tipos de restos a

Pagar′　OS:

I　-　　　PrOCeSSados;

エ工　-　naO PrOCeSSados.

§　2O os restos a pagar processados sao aqueles em que
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⑯案田園圏
CAP血u○○　重工

DAS |NSCR工C6ES E BA工XAS DE RESTOS A PAGAR

Se亭主O　工

Da　工nscri9aO dos Restos a Pagar

Art. 2O serao inscritas em restos a pagar processados

as despesas liquidadas e nao pagas no exercicio financeiro′

ou seja, aquelas em que o serviGO, Obra ou materlal

contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo

Municipio contratante′　reStando apenas o estagio de

PagamentO.
Art.　3O Serao inscritas em restos a pagar nao

processados as despesas nao liquidadas′　quando o serviGO Ou

material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se

encontre′　em 31 de dezembro de cada exercicio financeirOI em

fase de verificaGaO do direito adquirido pelo credor ou

quando o prazo para cumprimento da obrigaGaO aSSumida pelo

credor estiver vigente.

Art. 4O A inscriGaO de despesa em restos a pagar nao

processados′　limitar-Se-a a CaSOS eSPeCificos′　　em

consonancia com a legislagao aplicavel.

Paragrafo dnico. Para atender ao disposto no caput

deste artigo′　Verifica-Se quais despesas devem ser inscritas

em restos a pagar e anula-Se aS demais′　Para depois

inscrever-Se OS reStOS a Pagar naO PrOCeSSados.

Art. 5O A inscriGaO de restos a pagar deve observar as

disponibilidades financeiras e condiG6es de modo a∴PreVenir

risc○s e c○rrigir desvios capazes de afetar o equilibrio das

contas pdblicas′　COnforme estabelecido na Lei Complementar

nO lOl, de　4　de maio de　2000.

Paragrafo dnic○・ Para preservar o equilibrio fiscal′

deverao ser assegurados os recursos necessarios ao pagamento

das despesas que ficarem em restos a∴Pagar′　COmO nO CaSO de

convenios e contratos de repasses, Onde parcelas dos recursos

liberadas e a liberar, aguardam o cumprimento de cronogramas

fisico-financeiros para efeito de liquidac:aO e Pagament〇・

Sec!aO　工|

Das Prescric:6es′　Cance|amentosI inu|ac!6es e Baixas de Resto

a Pa9a重

Subse亭aO　|



Art. 7O. Prescrevem em　5　(Cinco)　anos os empenhos

inscritos em restos a∴Pagar′　nOS termOS do Decreto Federal

nO　20.910, de O6　de janeiro de 1932.

Subse9aO　工|

Requisitos pa重a Liquidac!aO de Restos a Pagar

Art. 8O os credores cujos empenhos, inscritos em restos

a pagar nao processados′　deverao apresentar′　nO PraZO de 15

(quinze)　dias contados da publicaGaO deste Decreto,　a

documentaGaO neCeSSaria para comprovaGaO da liquidac:aO da

despesa.

§　1O. A documentaGaO Para efeito de liquidac:aO da

despesa devera atender as exigencias estabelecidas no art.

63　e　§§ 1O e　2O da Lei Federal nO　4.320, de 17　de mar(;O de

1964.

§　2O. Decorrido o prazo estabelecido no caput, Se丁n

COmPrOVaC:aO da liquidac‥aO, fica autorizada a∴anula(;aO dos

empenhos inscritos em restos a pagar nao processados,

observadas as normas de contabilidade e financ:aS Pdblicas,

Art. 9O. os empenhos liquidados nao serao cancelados

quand0　O fornecedor de bens e/ou serviGOS COmPrOVar O

CumPrimento de sua obrigaGaO de fazer,　reStando a

AdministraGaO aPenaS CumPrir com a obrigac:きO de pagar.

Subse9aO　工||

Das Situac!6es∴que Enseコam Cance|amento

Art. 10. A Secretaria de FinanGaS do Mun|C|P|O eXaminara

O mOntante inscrito em restos a∴Pagar at6∴31 de dezembro de

2017′　COnferira com as notas de empenho existentes e fara

revisao na documentaGaO da despesa respectiva, indicando

aquelas onde os credores comprovaram,　efetivamente′　O

atendimento das condiG6es para liquidaGaO da despesa e os

que nao conseguiram comprovar.

Art. 11. Cumprido o disposto no artigo anterior, fica,

ainda, O titular da Secretaria de Finan(;aS autOrizado a:

I　　-　　　anular os empenhos inscritos em restos a

Pagar que atingiram o prazo de prescriGaO de　5 (Cinco) anos′

estabelecido no Decreto nO　20.910　de　6　de janeiro de 1932;

エ工　-　　anular os empenhos inscritos como restos a

Pagar naO PrOCeSSados,　Cujos credores nao conseguirem



工V　‾　　anular empenhos cuゴa despesa originaria

resul亡e de compromisso que tenha sido transformado em divida

fundada, Objeto de parcelamento ou termo de confissao;

V　-　　anular empenhos inscritos em restos a pagar

em favor de concessionarias de serviGOS Pdblicos e entidades

PreVidenciarias′　　Onde as obrigaG6es tenham sido

transformadas de divida de longo prazo′　POr meio de termos

de parcelamento′　COnfissao de divida ou instrumen亡OS

equivalentes;

VI　-　　CanCelar importancias registrados como restos

a pagar alem dos valores correspondidos pelas nota de empenho

existentes′ impossibilitando a individualizaGaO do credor e

a efetiva c○mprovaGaO da existencia da obrigaGa0.

Art. 12. Por meio de Portaria′　a Secretaria de FinanGaS

determinara a anulac:aO dos empenhos inscritos em restos a

Pagar que Se enquadrarem nos requisitos estabelecidos no

art. 11 deste Decreto, devendo ser juntada a referida

POrtaria rela串o com a identifica串o de　亡Odos os empenhos

que serao anulados e os montantes inscritos em restos a pagar

que nao haゴa correspondencia com as notas de empenho

respectivas.

§ 1O De posse da Portaria da Secretaria de Financ:aS OS

SerVi(;OS de contabilidade ficam autorizados a realizar os

respectivos registros contabeis das anulaG6es e

CanCelamentos respectivos.

§ 2O caso surja, nO eXerCicio seguinte, S01icitac`aO de

recebimento de importancias obゴeto de empenhos anulados, nOS

termos deste Decreto, Sera Objeto de averiguaGaO em PrOCeSSO

administrativo.

CAP土田U患O　工重工

DO　冒RA冒AMEN冒O D工FERENCIADO PARA RECURSOS V工NCU工,ADOS

Sec:aO dnica

Dos Restos a Pagar Decorrentes de Despesas com Recursos

Vincu|ado s

Art. 13. Devera ser dado tra亡amento diferenciado as

despesas inscritas em restos a pagar com recursos vinculados,



Art. 14. Para atender ao disposto no　§　2O e capu亡　do

art. 21 da Lei Federal nO ll.494, de　20　de　ゴunho de　2007, a

inscriGaO de restos a∴Pagar decorrentes de despesas

Vinculadas ao Fundo de ManutenGaO e Desenv0lvimento da

EducaGaO Basica e de Valorizac:aO dos Profissionais da

EducaGaO　-　FUNDEB,　Sera limitado aos saldos financeiros

existentes na conta do fundo at6　31 de dezembro de cada∴anO,

nao podendo exceder a　5? (Cinco por cento) dos recursos

ingressados na conta do FUNDEB no exercici0.

Art. 15. Nao deverao ser inscritas em restos a∴Pagar

despesas vinculadas ao FUNDEB em valores superiores ao saldo

financeiro do fundo′　Para naO C○nStituir despesa sem lastro

financeiro.

Art. 16. Os empenhos inscritos em restos a pagar

Vinculados ao ensinoI PermaneCeraO Vinculados ao ensino para

atender ao art. 212　da ConstituiGaO Federal e ao paragrafo

dnic○　do art. 8。 da Lei Complementar nO lOl, de　2000 (LRF).

§ 1O. A anulac:aO de restos a∴Pagar Vinculados ao

ensino, enSeja deduGaO nO PerCentual das receitas de impostos

aplicados na manuten(;aO e desenvoIvimento do ensino do

§　2O. Devera ser verificad0　O CumPrimento d0 1imi亡e

COnStitucional de no minim0 25? (Vinte e cinco por cento) da

receita resultante de impostos′　anteS de ser anulado empenho

inscrito em restos a pagar vinculado ao ensin0.

Subse亭主O　工工

Restos a Pagar Vincu|ados a Sadde

Art. 17. A inscric:aO de empenhos em restos a∴Pagar COm

recursos vinculados as aG6es e serviGOS Pdblicos de sa11de,

tamb6m atenderao ao paragrafo dnico do art. 8O da LRF, nO

tocante a vinculaGaO.

Art. 18. A anulaGaO de empenhos vinculados aos recursos

de sadde, enSeja deduc:aO nO PerCentual das receitas de

impostos aplicados em aG6es e servic:OS Pdblicos de sa¥1de no

Art. 19. Devera ser verificad0　O CumPrimento do limite

COnStitucional de　15? (quinze por cento) da receita de

impostos incidentes para aplica(;aO naS a96es e serviGOS

P‘1blicos de sadde′　anteS de ser anulado empenho inscrito em

restos a pagar vinculado a sa‘ide, Para atender as disposiG6es

da Lei Complementar nO 141, de　2012.

Art. 20・ Este Decreto entra em vigor na data de sua

PublicaGaO.

Cha Grande /PE, Gabinete do Prefeito, 18　de dezem



.己音二義
」

●


