
DECRETO N.º 5.630, 02 DE JANEIRO DE 2.017

Dispõe sobre a suspensão de pagamentos

das  obrigações  contraídas  pela

Administração  Municipal,  até  31/12/2016,

junto  a  fornecedores  e  prestadores  de

serviço visando análise da observância dos

preceitos  legais,  interrupção  da  ordem

cronológica  de  pagamentos  e  dá  outras

providências.

O  Prefeito  Municipal  de  Anchieta,  Estado  do  Espírito  Santo,  no  uso  da

atribuição que lhe  confere  o  artigo  71,  incisos  VIII  e  XVIII  da  Lei  Orgânica  do

Município;

Considerando as graves dificuldades financeiras do Município de Anchieta;

Considerando  a  necessidade  de  evitar  prejuízos  aos  serviços  públicos

essenciais prestados pelo Município de Anchieta;

Considerando, ainda, a primordialidade na adoção de medidas de contenção

dos  gastos  públicos,  possibilitando  a  priorização  e  otimização  dos  recursos  do

Erário;

Considerando  a  existência  de  uma  grande  quantidade  de  processos  de

obrigação de despesas originados até 31/12/2016, que possuem pagamentos em

aberto, e que necessitam de verificação, quanto ao atendimento ao disposto no art.

42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 58 e ss da Lei nº 4.320/1964;



Considerando  que  além dos  contratos  e  licitações  vencidas,  há  também

várias contratações em plena vigência, que decorrem direitos e obrigações para a

Administração Municipal;

Considerando  que  a  disponibilidade  financeira  do  Tesouro  Municipal,

constatada até a presente data, demonstram ser insuficientes para o pagamento

das despesas mensais do Município;

Considerando  a  necessidade  de  se  efetuar  levantamento  detalhado  das

receitas e despesas do Município, a fim de corrigir riscos e desvios capazes de

afetar o equilíbrio das contas públicas;

Considerando a necessidade de se garantir a prestação de serviços públicos

básicos à população Anchietense;

Considerando a necessidade de tempo hábil, para se realizar os estudos,

análises e inspeções técnicas dos referidos processos de contratação, no que se

refere  à  legalidade,  formalidade,  execução  e  principalmente,  quanto  ao

cumprimento dos dispositivos legais já citados, no que tange às fases de liquidação

da despesa;

Considerando a necessidade de se fazer cumprir os princípios que devem

nortear  a  Administração  Pública:  Legalidade,  Impessoalidade,  Moralidade,

Publicidade  e  Eficiência,  para  que  prevaleça  o  Princípio  da  Supremacia  do

Interesse Público; 

Decreta:

Art.  1º  Ficam  suspensos,  pelo  prazo  de  até  90  (noventa  dias),  os

pagamentos a fornecedores ou prestadores de serviços firmados pelo Município de



Anchieta, até 31/12/2016, com empresas particulares, inclusive por sua Autarquia e

Fundos Municipais.

§ 1º O disposto no  caput deste artigo não abrange os pagamentos ou a

execução de contratos:

I - necessários à manutenção dos serviços públicos essenciais prestados à

população,  especialmente  os  das  áreas  de  saúde,  educação  e  proteção

social;

II - necessários à manutenção das ações da administração municipal;

III - necessários ao atendimento à decisão judicial de que não caiba recurso.

§  2º  A  suspensão  de  que  trata  o  caput deste  artigo  aplicar-se-á  ao

pagamento  de quaisquer  despesas,  vencidas  ou  vincendas,  liquidadas  ou não,

inclusive as decorrentes de convênio que impliquem na transferência de recursos

financeiros do Município em desatendimento ao disposto no § 1º deste artigo.

§3º   A  liberação  dos  pagamentos  das  obrigações  contraídas  pela

Administração, até 31/12/2016, será efetuada à medida em que forem realizados

os estudos, análises e inspeções técnicas dos referidos processos de contratação.

Art.  2º  Cabe  à  Secretaria  Municipal  de  Finanças  e  Gerência  de

Planejamento  expedirem  as  instruções  necessárias  ao  cumprimento  das

disposições deste Decreto.

Art. 3º  Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

          

Publique-se. Registre-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 02 de Janeiro de 2017.



PREFEITO MUNICIPAL

Fabrício Petri
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