PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS
Av. Capitão João Pinto nº 193TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90

DECRETO Nº 101/2019

“Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar
Processados e não Processados e dá outras
providências”.

O Prefeito Municipal de Carlos Chagas/MG, no uso de suas atribuições
legais que lhe conferem o art. 59, VII, c/c art. 82, I, Ambos da Lei Orgânica Municipal; e,
especialmente, em combinação com o paragrafo único do art. 92 da Lei Federal 4320/64.
CONSIDERANDO que não consumando o implemento de condição na
sua totalidade e por impossibilidade de sua realização, decorrentes de culpas unilaterais dos
credores titulares dos mesmos,
CONSIDERANDO que os produtos e/ ou serviços não foram entregues
e não efetuaram essa operação no ano por seguinte,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos
empenhados até o exercício de 2018, inscritos em Restos a Pagar – Processados e não
Processados, nos balanços gerais do Município de Carlos Chagas.
Paragrafo Único – Os Créditos cancelados citados neste artigo, não
processados e não liquidado, bem como ainda não enquadrado nas disposições do art.36, da
Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, são anulados por ausência dos implementos de
condições e por impossibilidade de suas realizações, decorrente de culpas unilaterais dos
credores titulares dos mesmos, não podendo ser utilizados como recursos para abertura de
créditos adicionais, devendo, tão somente, serem formalizadas as suas baixas legais no
Passivo dos balanços dos exercícios anteriores, para fins de mister, não se admitindo a sua
restauração em nenhuma hipótese, pela impossibilidade de seu processamento em virtude
da não implementação de condições por parte dos credores.
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Art. 2º - Ficam declarados prescritos os créditos empenhados com mais
de 05(cinco) anos em restos a pagar, conforme art. 70 da Lei Federal 4320/64.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito Municipal de Carlos Chagas/MG, aos 19 dias do
mês de Dezembro de 2019.
Acássio Vieira de Azeredo Coutinho
Prefeito Municipal
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