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DECRETO N° 087, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre procedimentos contábeis,
orçamentários,
administrativos
exercício de
providências.

financeiros e
para fechamento do
2018 e dá outras

o PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a necessidade de uma programação contábil, orçamentária, financeira
e administrativa, para o fim de aplicação dos percentuais mínimos da arrecadação municipal em
saúde (art. 77 do ADCT) e educação (art. 212 da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO a existência de restos a pagar inscritos no exercício de 2016, que
nunca foram objeto de qualquer postulação perante a Administração Municipal dos possíveis
credores durante os exercícios de 2017 e 2018, e ainda, que embora liquidadas e atestadas, as
aludidas despesas não se revestem de garantias mínimas quando a efetiva entrega do produto e/ou
serviço,

DECRETA

Art. 1°. Fica determinado que os órgãos e unidades da administração direta e indireta,
inclusive fundacional, do Poder Executivo Municipal, adotarão as disposições contidas no presente
Decreto, até 31 de dezembro de 2018, objetivando propiciar a redução imediata de despesas globais
para encerramento do exercício vigente, a seguir elencadas:

I - Suspensão da inscrição em cursos, seminários, congressos ou outras atividades afins, a
partir da data de publicação deste Decreto;

II - Suspensão do pagamento de passagem aérea, diária e horas extras, a partir da data de
publicação deste Decreto;

III - Suspensão da liberação de suprimento individual, a partir da data de publicação deste
Decreto; e

IV - Suspensão da realização de eventos externos promovidos pelos órgãos e entidades
para capacitação e/ou desenvolvimento gerencial de servidores e empregado públicos, quando
envolvam a contratação de espaço, buffet e equipamentos necessários à sua realização.

Parágrafo Único. Em casos excepcionais, poderão ser realizadas as despesas de que trata o
caput mediante análise prévia do Comitê Financeiro do Município.

Art. r.Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Decreto,
para que os credores de despesas inscritas em restos a pagar em 31.12.2016 procurem a Secretaria
Municipal da Fazenda, com o fito de apresentar elementos comprobatórios suficientes para
reconhecimento da entrega de produto e/ou serviço perante Administração Municipal.
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Parágrafo único. Entende-se por elementos comprobatórios a apresentação de contrato,
nota fiscal, recibo de pagamento, boletins de medição, atestos de recebimento, bem como qualquer
outro documento que assegure ao Poder Público Municipal a certeza, liquidez e exigibilidade da
despesa em questão.

Art. 3°. Findo o prazo previsto no artigo anterior, caberá a Secretaria Municipal da
Fazenda:

I - Em sendo procurada pelos credores, efetuar criteriosa avaliação dos documentos
apresentados nos termos do parágrafo único do artigo anterior, determinando a abertura de
negociação para efetivo pagamento das aludidas despesas, de forma parcelada em até 24 (vinte e
quatro) meses;

II - Diante da inércia dos credores remanescentes, determinar o cancelamento das despesas
nos restos a pagar do Município de Caruaru.

Parágrafo único. Para o caso da situação prevista no inciso II deste artigo, fica assegurado
ao credor que não se apresentar no prazo fixado no art. 2°, buscar a comprovação dos seus
créditos perante o Poder Judiciário.

Art. 4°. Deverá ser encaminhada ao Departamento de Contabilidade da Secretaria
Municipal da Fazenda a relação dos empenhos passíveis de cancelamento.

Art. 5°. A relação dos empenhos passíveis de cancelamento de que trata o artigo anterior
deverá ser elaborada, com os seguintes dados:

I - objeto;
II - competência e valor das parcelas a liquidar;
fi - saldo a cancelar e motivos da proposta de cancelamento dos restos a pagar.

Art. 6°. O acompanhamento das disposições deste Decreto cabe especificamente à
Controladoria Geral do Município e à Secretaria da Fazenda do Município.

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Palácio Jaime Nejaim, 27 de Novembro de 2018; 1960 da Independência; 1290 da
República.


