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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
DECRETO Nº 521 - DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021
Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021
para os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
O PREFEITO DO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 67, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, tendo em
vista o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, DECRETA:
Art. 1º. Para o encerramento do exercício financeiro de 2021,
ficam definidas as seguintes datas limites a serem observadas pelos
órgãos da administração direta e indireta, bem como, pelas unidades
administrativas:
I - 19 DE NOVEMBRO: para o envio de requisições de compras
e serviços ao Setor de Compras;
II - 26 DE NOVEMBRO: para o envio à Contabilidade, pelo Setor

III - 03 DE DEZEMBRO: retorno ao Setor de Compras das
requisições devidamente empenhadas, observados os limites de
créditos orçamentários;
IV - 06 DE DEZEMBRO: para empenho e liquidação dos precatórios judiciários incluídos na Lei Orçamentária Anual, observado o
disposto no art. 10 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2.000;
V - 10 DE DEZEMBRO: envio dos empenhos devidamente
processados, pelo Setor de Compras, para liquidação pelo Setor de
Contabilidade;
VI - 10 DE DEZEMBRO: envio para a Contabilidade, pelas áreas
de compras, licitação ou qualquer outra área detentora de recibos de
aluguéis ou notas fiscais de prestação de serviços referentes ao mês de
novembro;
VII - 10 DE DEZEMBRO: anulação de saldos parciais ou totais
de empenhos comprovadamente insubsistentes pelo Setor de Contabilidade;
VIII - 17 DE DEZEMBRO: envio para a Tesouraria de acertos de
viagem e de recolhimento de saldo de adiantamento não gasto;
IX - 10 DE JANEIRO DE 2022: envio para a Contabilidade, pelas
áreas de compras, licitação ou qualquer outra área detentora de recibos
de aluguéis ou notas fiscais de prestação de serviços referentes ao mês
de dezembro de 2021;
X - 14 DE JANEIRO DE 2022: para envio à Contabilidade, de
relação de patrimônio, pelo Setor de Patrimônio;
XI - 25 DE JANEIRO DE 2022: encerramento de exercício, pela
Tesouraria;
XII - 25 DE JANEIRO DE 2022: para a Contabilidade proceder
ao fechamento do exercício;
XIII - 25 DE JANEIRO DE 2022: para a Contabilidade proceder
ao levantamento da dívida;
XIV - 31 DE JANEIRO DE 2022: para processamento dos relatórios da execução orçamentária, financeira e contábil, referentes ao
exercício de 2021, pelo Controle Interno;
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XV - 08 DE FEVEREIRO DE 2022: para a Contabilidade emitir
os balanços e anexos previstos na Lei Federal 4.320, de 17 de março
de 1.964;
XVI - FICAM PROIBIDAS todas as compras de materiais ou
contratações de serviços a partir do dia 19 DE NOVEMBRO DE
2021 (SEXTA FEIRA); ressalvam-se, contudo, casos de extrema
necessidade, devidamente aprovados pelo Sr Prefeito, ocasião que o
gasto ainda estará condicionado à existência de saldo orçamentário.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
implicará a responsabilidade funcional a ser apurada em processo

administrativo disciplinar.
Art. 2º. A partir da publicação deste Decreto, até a entrega dos
Balanços Gerais do Município, são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, apuração orçamentária e
inventário em todos os órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Ara

