
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 1171, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 

PUBLICADO NO QUADRO DEAVISO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAP14UAPERAS 

EM: \ R Li 11O 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS 
PARA O ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 
PATRIMONIAL E ELABORAÇÃO DO 
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, Lei Federal n° 9504, de 
30 de setembro de 1997 - Lei Eleitoral e demais legislações atinentes ao período 
eleitoral, com fundamento nas normas gerais contidas na Lei Federal n° 4.320, de 17 
de março de 1964, na Lei Complementar Federal n° 10 1, de 4 de maio de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Municipal n° 4851, de 16 de janeiro de 2020 - Lei 

Orçamentária Anual e na Lei Municipal n° 4.893, de 27 de julho de 2020, Lei de 
Diretrizes Orçamentária. 

CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar os procedimentos 
administrativos relacionados à licitação, execução orçamentária, financeira e 
patrimônio, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2020 e a elaboração 
dos Balanços Gerais. 

CONSIDERANDO a necessidade de se adequar às normas das finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, determinadas pela Lei 
Complementar n° 10 1/2000; 

CONSIDERANDO que o ano de 2020 marca o encerramento da gestão 2017-
2020, e, que o gestor municipal apresentará no balanço geral indicadores que 
demonstrem as condições financeira do município, buscando o equilíbrio das contas, 

de acordo com as regras do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA), e; 

CONSIDERANDO as regras de encerramento das Demonstrações Contábeis 
editadas pelos manuais do STN e os preparativos iniciais para 2021. 
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Art. l O encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do 

exercício financeiro deverá observar os preceitos constantes deste decreto, sem 
prejuízo do princípio da anualidade do orçamento, previsto no art. 2° da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964, e do regime de competência determinado pelo art. 50, 
inciso II, da Lei Complementar federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 2° Para a observância do regime de competência da despesa, somente 
deverão ser empenhadas e contabilizadas no exercício financeiro as parcelas dos 
contratos, convênios, desapropriação de imóveis e demais despesas, cujo fato gerador 
ocorra até 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro. 

Parágrafo único. No início do exercício financeiro subsequente, após a 
publicação do respectivo orçamento, deverão ser realizados os empenhos dos valores 
das parcelas remanescentes, cujo fato gerador ocorra até o término do referido 
exercício financeiro. 

Art. 3° As Unidades Orçamentárias do Poder Executivo encaminharão à 
Secretaria Municipal da Fazenda as solicitações de empenhos até o dia 30 de 
novembro de 2020, exceto as despesas com pessoal e as despesas de caráter 
essencial. 

Parágrafo único. A determinação contida no caput é extensiva ao fundos e 
autarquia. 

Art. 4° As despesas com diárias de servidores deverão ser concedidas aquelas 
de caráter essencial para o período de 01 a 31 de dezembro e serão pagas no seu 
processo normal. 

Art. 5° Somente poderão ser inscritas em Restos a Pagar neste exercício as 
despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro, cuja liquidação 
tenha sido verificada no respectivo ano e que disponha de correspondente 
disponibilidade de caixa para solvê-las. 

§ 1° Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas 
em que a contraprestação em bens, serviços ou obras, tenham sido efetivamente 
ocorridas no exercício e que estejam devidamente amparadas por títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito, conforme estabelecido no art. 63 da Lei Federal 
n. 4.320/64. 

§ 2° O fato gerador da despesa deverá ser obrigatoriamente realizado dentro do 
exercício encerrado, observando-se os documentos comprovatórios dos créditos se 

refiram ao exercício financeiro de 2020. 

§ 3° Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 

encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 
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§ 4° Serão anuladas as notas de empenhos cuja realização, entrega do material 
ou execução dos serviços não se efetivar até o dia 31 de dezembro de 2020. 

§ 5° Havendo interesse da Administração, excepcionalmente, as despesas 
mencionadas no parágrafo anterior poderão ser empenhadas à conta do orçamento do 
exercício seguinte, observada a classificação orçamentária correspondente. 

§ 6° Fica vedado, na celebração ou execução de convênio, acordo, ajuste ou 
instrumento congênere, o empenho de valores referentes às parcelas cuja execução do 
objeto não se realize efetivamente no próprio exercício a que se referem os créditos 
orçamentários, ficando assim impedida a inscrição em Restos a Pagar de despesas 
referentes a convênio cuja execução ocorra no exercício seguinte. 

§ 7° O Serviço de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda anulará os 
saldos dos empenhos que não se enquadrem no caput deste artigo, caso os mesmos 
não tenham sido anulados pelo órgão gestor responsável ou se caracterizem como 
despesas à conta de Restos a Pagar Não Processados. 

Art. 6° Os processos de compras e serviços exceto os essenciais, referentes aos 
recursos do orçamento vigente, fixarão prazos de entrega de material ou da prestação 

de serviços obrigatoriamente, até o dia 30 de novembro de 2020. 

Paragrafo único. Em virtude dos procedimentos obrigatórios de transição de 
mandato - 2017/2020, ficará vedada a partir de 01/12/2020 a emissão de novas 
ordens de serviços/ compras, bem como deverá ser realizada a suspensão das 
atividades de serviços ou aquisição de materiais, ainda que estejam em andamento, 
exceto as de caráter essencial como educação, saúde, segurança e outras que o 
Executivo julgar necessário para bom o funcionamento e atendimento a população. 

Art. 7° A partir da assinatura deste Decreto não serão mais recebidos pedidos 
para abertura de processos licitatórios, exceto os essenciais, correspondentes à 
utilização do orçamento vigente. 

Art. 80  As solicitações para abertura de Processos licitatórios para aquisição de 
materiais, serviços e obras a serem processadas e executadas no exercício de 2021, 
somente poderão ser protocolados nesta secretaria, a partir do recebimento da Lei 

Orçamentária exercício 2021. 

Art. 9° Os empenhos de suprimento de fundo e diárias, deverão ser liquidados e 
pagos dentro do presente exercício, não podendo ser inscritos em Restos a Pagar. 

Parágrafo único. Os suprimentos de fundo deverão ter apresentação de 

prestação de contas até o dia 18 de dezembro de 2020, os que não foram apresentados 
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no presente exercício deverão ser inscritos em Diversos Responsáveis (Dívida Ativa), 
nominalmente, pelas próprias Unidades Gestoras, figurando o nome do beneficiário. 

Art. 10. As Unidades Gestoras deverão permanecer com seus saldos bancários 
nas respectivas contas correntes, quando do encerramento do exercício, ou seja, em 31 
de dezembro de 2020. 

Art. 11. Para efeito de cumprimento do disposto no art. 56 da Lei 
Complementar 101/2000 - LRF, o Presidente da Câmara Municipal encaminhará, até 
15 de janeiro, os relatórios contábeis de suas execuções orçamentária, financeira e 
patrimonial do exercício encerrado. 

Art. 12. Buscando garantir o cumprimento das medidas estabelecidas neste 
Decreto, os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo terão suas 
atividades externas suspensas a partir do dia 21 de dezembro até o encerramento do 

presente exercício. 

Parágrafo único. Excluem-se da suspensão do expediente externo os serviços 
essenciais e de interesse público prestados pelo Município à população. 

Art. 13. A Secretaria Municipal da Fazenda emitirá instruções complementares 
a este Decreto e decidirá sobre os casos omissos e especiais. 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas, 17 de novembro de 2020. 
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