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CNPJ: 08.096.570/0001-39

DECRETO Nº 667 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar
Processados dos exercícios de 2012 e 2013 por
Prescrição e cancela as despesas inscritas em Restos a
Pagar não Processados, empenhada nos exercícios de
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 considerando a
impossibilidade de sua realização.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 57, inciso V da Lei
Orgânica do Município de Caicó.
CONSIDERANDO o que trata o art. 58 da Lei 4.320/1964, que reza que ”O
empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”,
em sintonia com o art. 36 da mesma Lei, que considera “Restos a Pagar as
despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro” distinguindo-se
as processadas das não processadas.
CONSIDERANDO o quanto estabelecido no Decreto Federal nº 20.910, de 06
de janeiro de 1932, segundo o qual “as dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
CONSIDERANDO que a União, em seu Decreto nº 93.872 de 23 de dezembro
de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional,
atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no
seu art. 68, §§ 1º e 2º que A inscrição prevista no caput como restos a pagar não
processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesas e que os
restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados
posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de
sua inscrição ressalvado o disposto no § 3o.
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CONSIDERANDO a necessidade de dar tratamento adequado às despesas
inscritas em restos a pagar, para cumprimento da legislação.
CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar
por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar não processados e os
restos a pagar prescritos.
DECRETA:
Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal,
constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade deverão cancelar, integralmente,
os Restos a Pagar processados prescritos, inscritos em 2012 e 2013, referentes a
empenhos prescritos constantes do Anexo I a este ato normativo, que não tiverem
sido pagos até aquela data.
§ 1º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos
cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de
dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos
para esta finalidade no exercício, em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com
fundamento no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de marco de 1964, regulamentado
pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.
Art. 2º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados
nos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 inscritos em Restos a Pagar
não Processados, nos balanços gerais do Município de Caicó, conforme rol de
empenhos constantes do Anexo II a este ato normativo, considerando não haver
ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua
realização.
Art. 3º - Fica desde já notificado todos os credores constantes nos anexos I e
II, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30
(trinta) dias a contar da sua publicação, requeira junto à Secretaria Municipal da
Fazenda o direito ao pagamento.
Art. 4º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, os anexos I e II no qual
discrimina os restos a pagar por exercício e por Unidade Orçamentária.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2018.

Marcos José de Araújo
Prefeito Municipal
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