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DECRETO N.° 3.764, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO
EXTRAORDINÁRIA PARA AVALIAÇÃO DE DÍVIDA
FLUTUANTE INSCRITA EM RESTOS Á PAGAR,
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS PAGAMENTOS,
QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE
PAGAMENTOS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO que a administração municipal ao assumir a atual gestão
(2017/2020) encontrou uma dívida flutuante contabilizada de R$ 1.811.529,69 (um milhão,
oitocentos e onze mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), como
consta dos demonstrativos contábeis de transição e existe a necessidade de se comprovar a
veracidade dos valores inscritos em Restos à Pagar;

CONSIDERANDO que há indícios de outros débitos que ainda não foram inscritos, e
outros débitos que foram indevidamente cancelados, e esse valor possa ser ainda maior;

CONSIDERANDO que as dívidas, embora estejam processadas e empenhadas, em
alguns casos, não possuem a ordenação da autoridade competente, no caso o prefeito
municipal, não estando criada a obrigação de pagamento, nos termos dos arts. 58 e 62 da Lei
Federal n° 4.320/64;

CONSIDERANDO que muitas das despesas foram processadas em desacordo com o
§ 2° e § 4° do art. 59 da citada lei, estando passíveis de nulidade e nenhum efeito;

CONSIDERANDO a existência de despesas NÃO LIQUIDADAS, mas poderá estar
ocorrendo a necessidade de empenhamento de despesas de caráter continuado, mas prestadas
no mês de dezembro e que tiveram seus empenhes cancelados, e talvez necessitem ser
reconstituídos.

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade por conta da quebra da ordem
cronológica de pagamentos, nos termos do art. 5° da LF. 8666/93;

CONSIDERANDO AINDA que os municipes precisam estar cientes das ações que
estão sendo tomadas pela atual administração para o saneamento da dívida municipal e
principalmente os credores municipais tomem ciência que a adnjinistração já está tomando
providências para o pagamento de seu crédito, desde que legalmente constituído, e fique
estabelecido quando e como isso irá ocorrer. j

i.

CONSIDERANDO FINALMENTE que compete ao Poíjer Executivo Municipal
zelar pelo princípio constitucional da legalidade sendo dever do Ppder Público à obediência
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