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DECRETO N.º 2.877/2023 
 

 

 

DE 31 DE JANEIRO DE 2023. 

 

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE 

EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A 

PROCESSAR, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

2022 DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 

 

 

CONSIDERANDO como Restos a Pagar as 

despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as 

processadas das não processadas; 

 

CONSIDERANDO que as despesas de exercícios 

encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo 

suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os 

Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o 

encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica 

consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a 

ordem cronológica; 

 

CONSIDERANDO que as despesas públicas 

constituídas como Restos a Pagar dividem-se em Restos a Pagar Processados e Restos a 

Pagar Não Processados; 

 

CONSIDERANDO que Restos a Pagar 

de Despesas Processadas aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já 

forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada 

liquidada, estando apta ao pagamento. Nesta fase a despesa processou-se até a liquidação e 

em termos orçamentários foi considerada realizada, faltando apenas à entrega dos recursos 

através do pagamento; 

 

CONSIDERANDO Restos a Pagar de Despesa Não 

Processada são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de 

liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e 

depende de algum fator para sua regular liquidação; do ponto de vista do Sistema 

Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada; 
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CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 

4.320/1964, a dívida flutuante é composta pelos restos a pagar, serviços da dívida a pagar, 

depósitos e dos débitos em tesouraria; 

 

CONSIDERANDO que a Contabilidade tem como 

finalidade o fornecimento de informações, contribuindo de forma significativa para tomada de 

decisões; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 68 do 

Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que prevê que a inscrição de despesas 

como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de 

Empenho depende da observância das condições estabelecidas neste Decreto para empenho 

e liquidação da despesa; 

 

CONSIDERANDO que o parágrafo 2.º do artigo 68 

do referido Decreto estabelece 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; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 69 do mesmo 

diploma dispõe que após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos a Pagar, o 

pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a 

despesas de exercícios anteriores; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F do 

Código Penal, acrescentado pela Lei nº 10.028/2000, que trata dos crimes contra as finanças 

públicas, e penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o 

cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei; 

 

CONSIDERANDO a justificativa para cancelamento 

de empenho, apresentada pela Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, datada de 

31 de janeiro de 2023; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Fica cancelado o restos a pagar, a Processar, exercício de 2022, abaixo 

relacionado: 

 

Emissão Lanç/Doc Fornecedor/Extra Lançado 

01/01/2023 052 5829 – Talita Araujo Reis 03739429666 24.079,00 

 EMP=003705 052 – Restos a pagar 2022 (a liquidar)  

TOTAL CANCELADO (2022) 24.079,00 

  

TOTAL GERAL 24.079,00 
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Art. 2.º Após os cancelamentos descritos no art. 1.º, os pagamentos que vierem a ser 

reclamados, oriundos de restos a pagar processados, caso tenha, poderão ser atendidos à 

conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual, ou crédito Adicional Especial, em 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no exercício em que ocorrer o reconhecimento 

da dívida. 

 

 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser publicado 

no Diário Eletrônico Oficial dos Municípios – AMM-MG; Site oficial da Prefeitura; enviado ao 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pelo Sistema Informatizado de Contas dos 

Municípios – Sicom, módulo Legislação de Caráter Financeiro. 

 

 

Coqueiral, 31 de janeiro de 2023. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


