
DECRETO N-4917,17 BE OTYUBRO BE 2016 

Estabelece normas relativas ao encerramento da 
execuçäo orçamentária, fluanceira e patrimonial 
dos OrgAos da administraçao direta e indireta, 

• visando no levantamento do Balanço Geral do 
Municipio do exercicio de 2016 e dá providencia 
correlatas. 

0 Prefeito -Municipal de Severinia, usando das atribuiçoes quo the são 

conferidas per Lei; 

Considerando as nonnas gerais contidas na Lei Federal n o  4.320, de 17 de 

marco de 1964, bern corno as diretrizes na Lei Complementhi Federal no  iüi, de 04 de main 

de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal a serem observadas no processo de encerramento 

do exercIcio; 

Considerando que o encerratnento do exercicio financeiro de 2016 e o 

conseqflente levantainento do Balanço Geral do Municipio envolvem procedirnentos técthcos 

cuj as formalizaçOes devern set prévia e adequadamente ordenadas; 

Considerando que o Relatorio Resunildo da Execuçäo Orçamentaria do 6° 

bimestre de 2016 e o Relatório de Gestãb Fiscal do 30  quadrimestre de 2016 deve 5cr 

publicado ate 30 de janeiro de 2017, can cumprimento as disposiçoes da Lei de 

Responsabilidades Fiscal; 

Considerando que a movimentaçâo orçamentária, frnanceira e patrimonial dos 

Autarquias e Demais Orgäos Publicos Mmiicipais devam set preparadas e incorporadas an 

Balanço Geral do Municipio; 

Considerando que os procedimentos pertinentes a tais providéncias devem set 

cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente dentro do calendario de atividades do 

Sistema Audesp do Tribunal de Comas do Estado de São Paulo; e, 

Finalmente, considerando a necessidade de apuraçAo dos 

orçamentários e financeiros do exercicio de 2016, para fins de transmissao de posse, 

do Poder Executivo em 01 dejaneiro de 2017; 
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DECRETA: 

Art. 10 - Os Orgaos da Administraçao Direta, Jndireta, Autarquias e Demais 

Orgàos integrantes do Ente Municipal, disciplinarao a execução de suas atividades 

orçamentárias e financeiras e patrimoniais, can conformidade corn as normas fixadas neste 

Decreto, scm prejuizo do atendimento dos prazos de remessas de informaçôes no Tribunal de 

Comas do Estado de Silo Paulo. 

Art. 20 - A execuçAo orçamentaña e financeira e o registro contábil da despesa 

deverào atender no principio da anualidade do orçamento, previsto no artigo 20  da Lei no 

4.320/64, ao regime de competência deterininado polo artigo 50, inciso II, da Lei 

Complementar no 101/2000 e an disposto neste Decreto. 

Art. 3° - As requisiçoes de compra de hens e serviços on reserva de dotaçOes 

orçamentárias, somente podcrao 5cr solicitadas ate o din 30 de Novembro de 2016, sendo que 

a partir desta data näo se procedero mais autorizaçoes para novas despesas. Os processos de 

despesas em tramitação deverão estar devidamente processados e protocolados junto an setor 

empeitho ate 05 de Dezembro de 2016, sendo que após esta data o referido näo efetuara a 

eniissao de novas empenhos, salvos casos especiais devidamente justilicados e autorizados 

polo Senhor Prefeito Municipal on a quern for delegada atribuiçao de Ordenador de Despesa, 

devendo ainda haver a confirmaçao do Departamento de Contabilidade e Finanças cia 

existéncia de disponibilidade orçamentária e financeira. 

§10 - Exeluem-se do disposto no "caput" deste artigo as despesas obrigatorias e 

caráter constitucional e demais despesas relacionadas a fancies, convênios e parcerias, desde 

que existam disponibilidades orçamentárias e financeiras. 

§20  - Os saldos de dotaçoes orcamentárias, reservados e vinculados a processes 

licitatorios em tramitaçäo e que não tenham sido concluldos ate o encerramento do exercIcio 

corrente, deverao 5cr cancelados. As reservas canceladas deverao onerar 0 orçamento do 

exercicio de 2017 e deverAo 5cr processadas no prinieiro dia ñtil do exercicio subsequente. 

§3° - Para fins de liquidaçao das despesas, as Notas Fiscais e demais 

documentos comprobatorios deverao set obrigatoriamente ser protocoladas no Depart 	nto 

de Contabilidade e Finanças pan sua regular contabilizaçao ate o dia 05 de Deze 	dd 

2016. 	
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Art. 40  - Após apuração do •  Departamento de Contabilidade e Finanças, os 

processos de despesas pendentes de pagamento ate 31 de dezembro de 2016, deverao 5cr 

rnscritos em contas contabeis de restos a pagar, distinguindo-se as processadas das nAo 

processadas. 

Paragrafo ilnico. Os processos de despesas pendentes de liquidaçao, as saldos 

de empenhos de obras on serviços de vigéncia plurianual on anda aqueles onde nAo ocorreu o 

implemento de condição, poderAo ter sons saldos cancelados, on conforme o case, terem seas 

valores on saldos reempenhados a conta do orçamento do exercicio de 2017. 

Art. 50  - 0 Departanento de Contabilidade juntamente corn a Procuradoria 

Geral Municipal, procederá a conciliaçao da movimentaço dos precatórios judiciais, devendo 

haver compatibilidade entre os saldos contabeis e financeiros apurados pela contabilidade da 

Prefeitura Municipal, corn aqueles informados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, conforme preceitua o § 7 0  do artigo 30 do Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 6° - Visando garanfir a aplicaçao de indices constitucionais, os empenhos 

de despesa vinculados a educaçao e saMe e forem inscritos em restos pagar, deverão priorizar 

suas liquidaçoes e pagamentos ate 31 dejaneiro de 2017. 

Art. 7° - Os créditos de natureza tributária on não da Fazenda Municipal, 

vencidos e nAo pagos are o encerramento do corrente exercicio, serão inscritos em Divida 

Ativa, na forma do legislaçao, em registro prOprio, após apuração da sua certeza e liquidez. 0 

Setor responsável pela inscrição dos referidos crCditos em divida ativa, deverão gerar 

demonstrativos fisicos on eletrônicos que demonstrem de forma detalhadas, os contribuintes e 

valores inscritos. 

Parágrafo Unico - Após cumprimento do caput deste artigo, cabera no 

Departamento Tributes e Fiscalizaço, elaborar demonstrative resurnido que devera 5cr 

encaminhado so Departamento de Contabilidade e. Finanças ate o din 13 de janeiro de 2017, 	
N 

part o devido registro contábil. 

Art. 8 0  - Para fins de registros contábeis que so façam necessarios para 

encerramento do balanço geral, os responsáveis pela Divisão de Patrimonio e Almoxarifado 

encaminharao ao Departamento de Contabilidade ate o din 13 de janeiro de 2017, 
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respectivamente, Os inventErios fisicos-financeiros completos dos bens e imóveis e de 

alinoxarifado, corn saldos atualizados ate 31 de dezembto de 2016. 

Art. 9° - 0 Departamento de Contabilidade e Finanças podera editar ordens de 

services ou instruçôes complernentares necessarias a execuçào dos serviços constantes do 

presente Decreto e decidir sobre cases especiais. 

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Prefeitura Municipal de Severmnia 

EDWANIL LW OLIVEIRA 

I'REFEITO MUNICIPAL 

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducati, na qualidade de Escriturária, restritivamente provi 

o registro e publicaçao na Seeret~irajefeitura Municipal de Severfnia,em 17/10/2016. 

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI 

ESCRJTURAIUA 
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