
DECRETO N° 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2017

CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA
LEVANTAMENTO DE INFORMA(:OES E
AFERI(:AO DE DOCUMENTOS NA AREA DE
FINAN(:AS E ESTABELECE A SUSPENSAO
TEMPORA.RIA DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS
DO EXERCicIO DE 2016 E ANTERIORES.

A PREFEIT A MUNICIPAL DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso
das atribuicoes que the sao conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO que, na data de 01/01/2017, tomou posse a nova gestae da
Prefeitura Municipal de CaruaruIPE;

CONSIDERANDO que, ate a presente data, nao ha elementos suficientes para
afericao da situacao financeira da Prefeitura Municipal de Caruaru/PE;

CONSIDERANDO a necessidade de levantamento das despesas e receitas da
Prefeitura Municipal de Caruaru/PE, para fins de verificacao da real situacao dos
debitos/creditos deixados pela gestae administrativa anterior;

CONSIDERANDO que as disponibilidades de caixa existentes em 31 de
dezembro de 2016 sao insuficientes para 0 pagarnento das despesas de competencia do
exercicio de 2016 e anteriores;

CONSIDERANDO que 0 orcamento do presente exercicio nao suporta 0

pagamento imediato das despesas realizadas em exercicios anteriores sem prejuizo da
continuidade dos servicos publicos essenciais e das despesas constitucionais;

DECRETA:

Art. 1° - Fica criado na Secretaria da Fazenda, um GRUPO DE TRABALHO
composto por representantes das Secretarias de Planejamento, Adrninistracao,
Controladoria e Governo, para sob a Presidencia do primeiro, proceder com a analise e
com 0 levantamento da situacao financeira do Municipio de Caruaru/PE;

Art. 2° - 0 Grupo de Trabalho de que trata esta Portaria se incumbira de aferir os
demonstrativos de receita, analisar notas de empenho, aferir balancetes, analisar "restos
a pagar";

Art. 3° - No desempenho das funcoes, 0 Grupo de Trabalho podera colher
depoimentos, requisitar documentos e expedir oficios, devendo 0 resultado do seu
trabalho ser formalizado por meio de relat6rio circunstanciado .a ser entregue para a
Prefeita, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, podendo tal lapso ser prorrogado por
iguais periodos;



.... . / ..

Art. 4° Ficam suspensos temporariamente todos os pagamentos de despesas do
exercicio de 2016 e anteriores;

Paragrafo Unico - 0 disposto no caput deste artigo aplica-se aos orgaos da
Adrninistracao Direta, as autarquias, inclusive as de regime especial, as fundacoes e as
empresas municipais, classificadas como dependentes nos termos do inciso III do art. 2°
da Lei Complemental' n" 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5° A Secretaria Municipal da Fazenda avaliara a situacao financeira do
tesouro municipal e, no prazo maximo de 30 (trinta) dias:

I) apresentara proposta que possibilite 0 pagamento dos compromissos
financeiros assumidos em 2016 e anos anteriores e que nao possuam a
correspondente disponibilidade financeira, sem prejufzo da continuidade dos
services publicos essenciais e das despesas constitucionais;

II) autorizara a imediata retomada dos pagamentos dos cornpromissos que
possuam 0 correspondente suporte financeiro.

Art. 6° Nao serao efetuados pagamentos a credores em situacao de irregularidade
para com a Fazenda Municipal.

Art.7° Compete a Secretaria Municipal da Fazenda editar normas
complementares para execucao deste Decreto.

Art.8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se
todas as disposicoes em contrario.

GABINETE DA PREFEIT A UARU, em 05 de janeiro de 2017.


