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DECRETO Nº 4.461, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre o cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar Processadas no
exercício de 2008 a 2019 e dá outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
conferidas pela lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo único do artigo 92
da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964 e o artigo 1º Decreto nº 62.115/68 e
ainda cumprindo as disposições da instrução Cameral nº 001/2016 do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia,
CONSIDERANDO a abertura de Processo Administrativo nº 001/2020, especifico para a
apuração das despesas inscritas em “Restos a pagar Processados”;
CONSIDERANDO o relatório da Comissão de aparuação de “Restos Pagar Processados”
e “Restos a pagar Não Processados”, designados pela Decreto nº 3.735 de 13 de
Dezembro 2019, relativo aos exerícios 2008 a 2019, que concluiu pela possibilidade de
cancelamento em razão da concretização da preescrição quieunal, devidamente
fundamentada e devido a ausência de documentação comprobatória que respalde o
direito do credor, levando a conclusão que os serviços não foram prestados e que os
bens/materiais não foram entregues;
CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 122/2020, que também opinou pela possibilidade
do cancelamento das referidas despesas;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 20.910/32 que dispõe em seu artigo primeiro: “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 o que também dispõe o decreto 62.115/68 sobre a possibilidade de
pagamento de crédito após reclamação judicial, posterior ao cancelamento dos Restos a
Pagar, por meio de dotação especifica para este fim;
CONSIDERANDO que foram observados os requisitos dispostos na Instrução Cameral nº
001/2016 do TCM – Ba;
CONSIDERANDO a necessidade de dar tratamento adequado as despesas inscritas em
Retos a Pagar, para cumprimento das legislações pertinentes;
COSIDERANDO que a inscrição em Restos a pagar deve observar as disponibilidades
financeiras e condições de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o
equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas, principalmente o que tange o
artigo 42 da lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 101/2000;
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DECRETA:

Art. 1º. Ficam, por força deste decreto, canceladas as despesas empenhadas nos
exercícios de 2008 a 2019, que foram inscritas em Restos a pagar Processadas, no
balanço geral do Município de Cairu, a saber, aquelas constantes do anexo a este ato
normativo, em virtude da concretização da prescrição quinquenal.
§ 1º. Os pagamentos reclamados em data posterior aos cancelamentos realizados
poderão ser atendidos à conta de dotação especifica para esta finalidade, constante na lei
orçamentária anual e, obedecendo, sempre que possível, a ordem cronológica, conforme
dispõe o artigo 1º nº 62.115 de 12 de janeiro de 1968.
§ 2º Se na hipótese de credores de despesas inscritas em Restos a pagar com prescrição
interrompida, que forem reclamar os respectivos pagamentos, devem comprovar que se
enquadram em qualquer das causas que a interrompam.
Art 2º. Ficam fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo no qual discrimina o rol dos
Restos a Pagar dos exercícios de 2008 a 2019.
Art. 3º este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 20 de novembro de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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DECRETO Nº 4.462, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre o cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar Não
Processadas no exercício de 2011 a 2019 e dá outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, conferidas pela lei Orgânica do Município, combinado com o
parágrafoúnico do artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964 e o
artigo 1º Decreto nº 62.115/68 e ainda cumprindo as disposições da instrução
Cameral nº 01/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
CONSIDERANDO a abertura de Processo Administrativo nº 002/2020, especifico
para a apuração das despesas inscritas em “Restos a pagar Processados”;
CONSIDERANDO o relatório da Comissão de aparuação de “Restos Pagar
Processados” e “Restos a pagar Não Processados”, designados pelo nº 3.735 de
13 de Dezembro de 2019, que concluiu pela possibilidade de cancelamento em
razão da concretização da preescrição quieunal, devidamente fundamentada e
devido a ausência de documentação comprobatória que respalde o direito do
credor, levando a conclusão que os serviços não foram prestados e que os
bens/materiais não foram entregues;
CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 124/2020, que também opinou pela
possibilidade do cancelamento das referidas despesas;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 20.910/32 que dispõe em seu artigo primeiro:
“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 o que também dispõe o decreto 62.115/68 sobre a possibilidade
de pagamento de crédito após reclamação judicial, posterior ao cancelamento dos
Restos a Pagar, por meio de dotação especifica para este fim;
CONSIDERANDO que foram observados os requisitos dispostos na Instrução
Cameral nº 001/2016 do TCM – Ba;
CONSIDERANDO a necessidade de dar tratamento adequado as despesas
inscritas em Retos a Pagar, para cumprimento das legislações pertinentes;
COSIDERANDO que a inscrição em Restos a pagar deve observar as
disponibilidades financeiras e condições de modo a prevenir riscos e corrigir
desvios capazes de afetar o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas
públicas, principalmente o que tange o artigo 42 da lei de Responsabilidade Fiscal Lei 101/2000;
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DECRETA:

Art. 1º. Ficam, por força deste decreto, canceladas as despesas empenhadas nos
exercícios de 2011 a 2019, que foram inscritas em Restos a pagar Não
Processadas, no balanço geral do Município de Cairu, a saber , aquelas constantes
do anexo a este ato normativo, em virtude da concretização da prescrição
quinquenal.
§ 1º. Os pagamentos reclamados em data posterior aos cancelamentos realizados
poderão ser atendidos à conta de dotação especifica para esta finalidade,
constante na lei orçamentária anual e, obedecendo, sempre que possível, a ordem
cronológica, conforme dispõe o artigo 1º nº 62.115 de 12 de janeiro de 1968.
§ 2º Se na hipótese de credores de despesas inscritas em Restos a pagar com
prescrição interrompida, que forem reclamar os respectivos pagamentos, devem
comprovar que se enquadram em qualquer das causas que a interrompam.
Art 2º. Ficam fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo no qual discrimina o
rol dos Restos a Pagar dos exercícios de 2008 a 2019.
Art. 3º este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 20 de novembro de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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