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Como Lavar corretamente as maos!
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~~ = agua e sabao, ou higienize com

alcool em gel 70%. as maos com agua e sabao.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e J Nao compartilhe objetos de uso

= boca comlen¢go ou como braco, e 1 <A pessoal, como talheres, toalhas,

ndo com as mdos. Pratos e copos.

Se estiver doente, evite contatofisico Evite aglomeracgées e mantenha

com outras pessoas € fique emcasa Lo os ambientes ventilados.
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETON’ 628/2020, de 16 de Dezembro de 2020.

“Dispée sobre o cancolamento dos restos a
pagar inscritos até 31 de dezembro do 2019

e em exercicios anteriores, dando outras

providencias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso das

atribuigdes que lhe sao conferidas pela Lei Organica do Municipio, no exercicio da
dire¢ao superior da Administragdo, tendo em vista o superior e predominante
interesse do Municipio, fulcrado no que dispde os artigos 1° e 42° da Lei de

Responsabilidade Fiscal n° 101/2000, art. 36 da Lei 4.320/64, art. 35, 67 ao 70 do
Decreto Federatn° 93.872/86 e o Decreto Federal n° 20910/32, e:

CONSIDERANDOas normasgerais contidas nas Leis Federais n° 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e n° 4.320‘de 17 de marco de 1964, na Lei Organica do

Municipio, na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece

Normas de Finangas Publicas voltadas para Responsabilidade de Gestao Fiscal,
vedando, a assun¢ao de dividas, restos a pagar, sem que haja disponibilidade de
caixa para este efeito

CONSIDERANDOque a nota de empenho constitui operagao financeira de
carater contabil, visando a reserva de numerario para o pagamento de despesa
comprometida dentro da dotagao especifica.

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nivel de
endividamento e a sua situacgao de liquidez durante todo o exercicio

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser
cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo as obrigagdesincertas e indevidas,

CONSIDERANDO que a Unido em seu Decreto n° 93.872, de 23 de

dezembro de 1986, dispde sobre a unificagao dos recursos de caixa do Tesouro

Nacional, atualiza e consolida a legislacao pertinente e da outras providéncias,

estabelece no seu art. 70 que, “Art. 70. Prescreve em cinco anos a divida passiva

relativa aos Restos a Pagar Processados e no Art. 68, estabelece o cancelamento

de Restos a pagar Nao processadosaté 31 de dezembrodo exercicio seguinte”.

CONSIDERANDO que com a aprovagao do Codigo Civil Brasileiro, Lei
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrigado
dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o,

disposto no art. 206, § 5°, | que estabelece: ( ¥}
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Art. 206. Prescreve: (...) § & Emcinco anos: (. ) a

| - a pretensdo de cobranga de dividas liquidas constantes de

instrumento ptiblico ou particular”

CONSIDERANDOqueé preciso verificar se ocorreu qualquer interrupgao no

prazo prescricional de cinco anos

CONSIDERANDO

o

disposto na Lei Complementar n° 101/2000, so devem

compora divida flutuante os restos a pagar. desde que haja disponibilidade de caixa

para este efeito:

CONSIDERANDOa Portaria STN/MF 633/06, que nao permite a inclusao de

restos a pagar nao processados anteriores ao ultimo exercicio no Anexo IX 7

Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Orgao, componente do Relatorio

Resumido da Execugao Orgamentaria;

CONSIDERANDOo disposto no Art. 359-F da Lei n° 10.028/2000, dos crimes

contra as finangas publicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de

autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em

valor superior ao permitido em lel;

CONSIDERANDO FINALMENTE,a analise e levantamentos procedidos pela

contabilidade e ordenadores de despesas para confirmagao da Divida inscrita em

Restos a Pagar

DECRETA:

Art. 1° - Os orgdos e unidades orgamentarias do Poder Executivo Municipal,

constantes do OrgamentoFiscal deverao cancelar, integralmente, os Restos a Pagar

inscritos até 31 de dezembro de 2019, em decorréncia de saldos indevidos, as quais

nao serdo utilizados ou inexistem compromisso de pagamento, sendo estes saldos

remanescentes de empenhos nao devidos, empenhos transformados em

aldo de licitagao nao utilizados pelo municipio, parcelamentos entre
rios, S$ hy ;

Nea dos a este ato normativo, que nao tiveremsido pagosate aquela data.
outros, vincula

§ 1°
empenhadasinscritas em restos r

Decreto deverao comprovar a interrupgao do prazo

estipulado neste artigo.

- Os fornecedores e prestadores de servigos que tenham dividas
a pagar processados identificados no presente

prescricional ate o prazo

i

§ 2° - O pagamento que vier a ser reclamado em decorréncia dos \

cancelamentos efetuados na forma deste Decreto podera ser atendido a conta d J

dotagao constante da lei orgamentaria anual ou de créditos adicionais abe yA

X\
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esta finalidade no exercicio em que ocorrer o reconhecimento da _divida ou de

exercicios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de

1964, regulamentado pelo Decreto n° 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

§ 3° - Os restos a pagar processados, so poderao ser cancelados mediante a

comprovacao inconteste da nao existéncia da obrigagao financeira junto ao credor

de origem, devendo ser formalizado um processo especifico identificando 0 tipo de

baixa bem como os motivos e fatos que comprovama auséncia da obrigagao a ser

cancelada.

§ 4° - Apds o cancelamentoda inscrigao das despesas como Restos a Pagar,

© pagamento que vier a ser reclamado em decorréncia dos cancelamentos

efetuados na forma deste Decreto, podera ser atendido a conta de dotagdo

constante da Lei Orgamentaria Anual 4 conta de Despesas de Exercicios Anteriores

ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercicio em que ocorrer o

reconhecimento da divida.

Art. 2° - Ficam cancelados, por prescrig¢ao, os restos a pagar processados
inscritos ha mais de cinco anos.

Art. 3° - Os restos a pagar cancelados poderdo ser restabelecidos de acordo

com os permissivos contabeis vigentes e com art. 37 da Lei Federal n° 4. 320/64

Art. 4° - Ficam desde ja notificados todos os credores do inteiro teor deste
Decreto, para que, no prazo improrrogavel de ate 10 (dez) dias a contar da sua
publicagéo, requerer junto a Secretaria Municipal de Fazenda o direito ao

pagamento.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagdo

Art. 6° - Revogam-se as disposi¢des em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (Pl), 16 de Dezembro de 2020
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Francisco de Assis de Moraes Souza \

Prefeito Municipal

 

  
DOE SANGUE

DOE VIDA

 



Didrio Oficial do Municipio de Parnaiba - ANO XXII - N° 2765 - Cad.Unico - E.Extra - 16 de dezembro de 2020
 

 

ESTADO DO PIAU.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: MARCOS SAMARONNE FERREIRA DE OLIVEIRA
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