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DECRETO 1.196, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008. 

 

AUTORIZA O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS 
EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007, DIVIDA FLUTUANTE, DEVEDORES 
DIVERSOS E DIVIDA ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA.  

 

   O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais;. 

  Considerando a exposição de motivos apresentada pela Assessoria Contábil pertinente 
à regularização e adequações necessárias na apresentação do Balanço do Município a ser encaminhado 
ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 

  Considerando, as disposições da Instrução Normativa 08/2008 do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais; 

  Considerando ainda as exigências contidas no Manual de Instruções do Sistema SIACE-
PCA.  

 

D E C R E T A 

   

  Art. 1º - A Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de Contabilidade, fica 
autorizada a promover o cancelamento dos restos a pagar do exercício de 2007, no montante de R$ 
110.869,45 (cento e dez mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) atinentes a 
despesas não processadas de fornecedores do Poder Executivo conforme abaixo discriminado: 

  I – nota de empenho nº 250 de Clidae – Clinica Diagnostica Radiológica SC Ltda. – R$ 
2.571,00 (dois mil e quinhentos e setenta e um reais); 

  II – nota de empenho nº 1264 de Asbracom – Asa Branca Comercio de Materiais de 
Construção Ltda. – R$ 2.779,30 (dois mil e setecentos e setenta e nove reais e trinta centavos); 

  III – nota de empenho 856 de Marcelo Marques da Silva – R$ 4.740,00 (quatro mil 
setecentos e quarenta reais); 

  IV – nota de empenho 4690 de SS Construtora Ltda. – R$ 90.249,36 (noventa mil, 
duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos); 

  V – nota de empenho 405 de Reis e Reis Auditores e Associados – R$ 2.750,00 (dois mil 
setecentos e cinqüenta reais); 

  VI – nota de empenho 4579 de Poladoro Materiais de Construção – R$ 442,07 
(quatrocentos e quarenta e dois reais e sete centavos); 

  VII – nota de empenho 1830 de Brasília Motors Ltda. – R$ 7.337,72 (sete mil trezentos e 
trinta e sete reais e setenta e dois centavos). 
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  Art. 2º - A Secretaria Municipal de Fazenda, através do setor de contabilidade fica 
autorizada a promover o cancelamento de empenhos no valor de R$ 356.824,77 (trezentos e cinqüenta 
e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) atinente à obrigações patronais 
devidas ao Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS inscritas em restos a pagar no ano de 2007 em 
virtude de parcelamento previdenciário do município junto à Secretaria da Receita Previdenciária. 

  Parágrafo Único. O valor de que trata o caput será inscrito à conta da Divida Fundada 
de parcelamentos, para a devida adequação contábil. 

  Art. 3º - O setor de contabilidade do SANECAB fica autorizado a promover o 
cancelamento de restos a pagar exercício de 2006 no valor de R$ 44.229,10 (quarenta e quatro mil, 
duzentos e vinte e nove reais e dez centavos) em favor de Novo Horizonte Comercio de Materiais 
Hidráulicos Ltda., nota de empenho 163, parte não processada. 

  Art.4º - O setor de contabilidade fica autorizada a promover o cancelamento de restos 
a pagar exercício de 2007 no valor de R$ 2.910,66 do PREVCAB - Fundo Municipal de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais, conforme abaixo descriminado: 

  I – nota de empenho nº 21 de Câmara Municipal - R$ 23,08 (vinte e três reais e oito 
centavos); 

  II – nota de empenho nº 22 de Sanecab - R$ 115,40 (cento e quinze reais e quarenta 
centavos);  

  III – nota de empenho nº 23 Câmara Municipal - R$ 69,24 (sessenta e nove reais e vinte 
e quatro centavos); 

  IV – nota de empenho nº 24 Sanecab - R$ 111,20 (cento e onze reais e vinte centavos); 

  V – nota de empenho nº 25 Prefeitura Municipal - R$ 917,42 (novecentos e dezessete 
reais e quarenta e dois centavos); 

  VI – nota de empenho nº 26 Prefeitura Municipal - R$ 565,44 (quinhentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e quatro centavos); 

  VII – nota de empenho nº 37 Prefeitura Municipal - R$ 1.108,88 (um mil cento e oito 
reais e oitenta e oito centavos). 

  Parágrafo Único. O cancelamento a que se refere este artigo se dá em virtude de erro 
no pagamento das despesas, indevidamente deduzidas orcamentariamente das contribuições 
previdenciárias de 2008, promovendo-se o cancelamento para adequação contábil inerente.  

Art. 5º - O setor de contabilidade fica autorizado a promover o cancelamento de 
débitos da tesouraria inscritos na dívida flutuante, no valor de R$ 212.375,91(duzentos e doze mil, 
trezentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) atinente à contribuições previdenciárias dos 
servidores e  devidas ao Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, em virtude de parcelamento 
previdenciário do município junto à Secretaria da Receita Federal. 

  Parágrafo Único. O valor de que trata o caput será inscrito à conta da Dívida Fundada 
de parcelamentos, para a devida adequação contábil. 

  Art. 6º - A Secretaria Municipal de Fazenda através do setor de contabilidade a, fica 
autorizada a promover o cancelamento da inscrição na divida flutuante, como contribuição 
previdenciária do órgão PREVCAB - Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais, o valor de R$ 87,92 (oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) alí indevidamente 
aprovisionado, em razão de que o referido Fundo não possui empregados. 
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  Art. 7º - A Secretaria Municipal de Fazenda através do setor de contabilidade fica 
autorizada a promover o cancelamento na Dívida Flutuante na contabilidade do Serviço Autônomo de 
Saneamento de Cabeceira Grande – SANECAB, no valor de R$ 300,47 (trezentos reais e quarenta e sete 
centavos) e em Devedores Diversos, no valor de R$ 2,00 (dois reais) para adequação contábil dos saldos 
após conciliação e acertos proferidos junto à SEFIP/INSS e contabilidade central do município  
conforme abaixo discriminado: 

  I – Sanecab INSS autônomos – R$ 70,61 (setenta reais e sessenta e um centavos); 

  II – Sanecab - Despesas com restituição – R$ 229,53 (duzentos e vinte e nove reais e 
cinqüenta e três centavos); 

  III – Sanecab - Sindecab – R$ 0,33 (trinta e três centavos); 

  IV – Sanecab - Salário Família – R$ 2,00 (dois reais). 

  Art. 8º - A Secretaria Municipal de Fazenda através do setor de contabilidade, fica 
autorizada a promover o cancelamento do valor R$14.435,93 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e 
cinco reais e noventa e três centavos) para adequação do saldo da dívida ativa tributária entre o setor 
contábil e setor de arrecadação, conforme relatório de posição da dívida fornecido pelo setor tributário 
em 31 de dezembro de 2008. 

Art. 9º - Este Decreto entra  em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande 31 de dezembro de 2008. 

 

 
    Antonio Nazaré Santana de Melo 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

 


