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E1tad.o do fiauí 
Prefeitura lunicipal de São Gonçalo do Gurguéia 
CGC: Ql.!126Ul,1XIO L-9l -A,. Silo Gooça)~ S.'N - Omn - lH':64.'B.I-Oll) 

SloGt1>,.dodoO,~-l'i 

An. 11 As despesas empenhadas e não 
paga;; no 00tt0nte exercício serao ir,scritas, por fonte de recursos em Restos a Pagar, 
conforme o disposto no artigo 42 da l..ei Complemenlar n• 10112000. 

§ 1• As despesas não in.saitas em Restos a Pagar deverão le.
oa seus empenhos cancelados até o d<a 30 da c:lezambro de 2020. 

§ 2" Será encaminhado oficio pelo Secretário Municipal da 
Finanças aos ordan.adores da despesa, contendo a relação dos ampenhOs não 
liquidados, para a manifestação de qual empenho deve,-á ser inscrito em Restos a Pagar 
Não Prooessados. 

§ 3" No prazo de 3 dias úrteis após o reoebimeoto do oficio 
citado no§ 2" deste artigo, o ordenador de despesa deverá encaminhar juslificativa para 
permenAncie do.s saldos ele empenho, verif,cando e disponibilidade financeira pera a 
referida despesa. à Seaetaria Municipal de Adminístraç:ão e Planejamento, caso oontrárit:J 
os saldos de todos os empenhos não liquidados serão cancelados pela Diretoria de 
Contabilidade, recaindo a responsabilidade pelo ato da cancelamento ao ordenador da 
despesa, em razão da om r,s;s.êo da resposta no prazo solieitedo. 

§ 4° AP. despesas insaite.s em Restos a Pagar NAo 
Processados no axe<cfcio da 2020 serão llquldadas até o dia 28 de junho da 2020 a, a 
partir do dWI 1° de jutio de 2019 serão cancelados pela Diretoria de Contabilidade da 
Secretaria Municipal Finanças. 

§ 5" Será encaminhado Ofício aos ordenadores de despesa. 
contendo a relação dos empenhos que tiverem os seus saldos cancelados, para que sej.a 
j untado aos processos adminislralivos dia despesa, com fulcro no§ 4° deste artigo. 

Art. 12 Após o canoelemento de il1<5CÔÇão da despesa oomo 
Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta da 
dotaçllo deslinada a d9Spesas de exe<clcios anteriores. após a autorização dos dir igenres 
dos respectivos 6'gaos e/°'-! enliClades e ptOC8d1mentos de reoonheeimentos. 

Art. 13 Todos os procedimentos definidos nesta Decreto 
deverão se< autorizados pelos ordenadores da despesas, exceto o disposto no artigo go_ 

Art. 14. O prazo ~mile para pagamento de despesas no 
correnta axercicio&erá 21 da dlezemb o de 2020, alé às 14 horas. 

§ 1" Excetua-se do disposto no caput deste artigo o pagamento 
de despesas de pessoal e encargos soci,ais, outros beneflcios assistenciais, sentenças e 
sequestros judieiais, j tSOs a emortizaç,ões da dívida pública, trans:ferências oonstituciOnais 
a legais, os pageman.tos de despesas retarantes a convênios que expiram até o dia 
31/1212018, inclusive contrapartidas, bem como as despesas das áreas da educação e da 
saúda, cujas fontas lorom vinculadas.. 

§ 2" O prazo para pagamento das 
despesas excetuadas no § 1° deste artigo será o dia 27 de dezembro de 2020 e as 
respectivas ordens bancárias deverão ser apresentadas ao banco a.tá o dia 28 da 
dezembro de 2020, às 14 horas. 

Art. 15 Fica vedado o empenho e liquidação de adiantamento 
após o dia 30 de novembro de 2020. 

§ 1• Os empenhos de adiantamento não poderão ser inscritos 
em Re.slos a Pagar. 

§ 2" Os adiantamentos ooncedídos lerão seus pra=s dB 
apficação encerrados em 21 de dezembro de 2020. 

§ 3" Os saldos finanoeiros não utilizados dos Adiantamentos 
concedidos deverão ser restifufdos e depositados até o dia 27 de dezembro de 2020 na 
respectiva conta corrente por intermédio da qual foram liberados os recursos. 

§ 4" Os adiantamentos do exercício de 2020, pendentes de 
comprovação, deverão ter suas prestaQOes de contas apresentadas ao Departamento de 
Contabilidade da Secretaria Municipal de Adminislração, Planejamento e Finanças até o 
dia 17 de dezembro de 2020. 

Art. 16 As situações excepcionais serão submetidas ao Comitê 
de Gestão Orçamentária e Financeira e, se fo.r o ca.so. deverão ser expressamente 
ratificadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 17 O disposto neste Decreto aplica-se no que couber aa 
Poder Legislalivo Municipal. 

publicação. 
Art. 18 Este Deaeto entrará em vjgor na dala de sua 

Paulo Lustosa Nogueira, 
Prefeito 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAl OE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 
Av. sa.o Gonçalo, stll-08111ro. CEP: 64.993-000 
C PJ: CNPJ: 01.612.607/0001-9-5, Fone: 89-35610019 

EXTRA TO PARA PUBLICAÇÃO 
V CULAÇÃO AO l'ROCl:500 Al)MJNISTll.AllVO 05ll/l020 
Am: Alo dl;;Coopenl91o Ttt-ni<:a n"()l) tn.Ol0-PREFEITURA MUNICIPAi. DE SÃO (",ONÇAW DO GURGUÉIA
Pl x PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO-PI 
Objc:.'4o: Ad~ llO RP do~ oacondiç.llo de C-- PossíbilidadieJw:14ica. 
Objt.1i1·0; Utilizar pNÇOs registrados nas Alas do RP du Prefcilunl MWIÍçipw de siio Gonçalo do Gurgucill-PI: 
OtimiZl1r coa~de inl®5,lcldoroq~e. 
FUIJd;imcnll!ção legal: Ooorcto Faltr.tl 7892/1013 e/ dtt,rcto 9.4SRf20IR 
Outra,; lnfonnaç&:s: Prefeilwil Mmúc,pal de Soo Gui-.,t!o do G\ll:gw:i3,PI. 

ESTADO DO PIAUf 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUBA 
Av. sao GorlÇlilO, s/n-cel1lro. CEP: 64..993-000 
CNPJ: CNPJ 01.812.607/0001-95, Fooe: 89-35610019 

EXTRA TO PARA PUBLICAÇÃO 
VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINIS11lAilVO 05&'2020 
Ato: Ato dcCoopall\"Ao Técmca n°002/2020-l'REFEITURA MUNICIPAL DB SÃO GONÇALO 00 GURGUillA
PI x PREFEITURAMUNIClPAL DE ALVORADA DO OORGUÉIA-PI 
Oijeto; Adesao ao SRP do Eúlo oa tondição de Cftna-Po · ibílidade Jw:ldica. 
Objetil·o; Utiliw preços n,gislnidos llliS Aras do SRP ela Prefcitwa Mllniçjplll de Sã> Gooçalo do Gwgueia,PJ; 
Otimit.ar 0ll1ltndDç«6 de mlal:SliC do rcquaaLlc. 
Fuooami:nuição li:gal; Dcado Fcdaal 7892/2013 e/ dixmc· 9.488.'2.018 
Outras [nfo~ Ptd'ciWlll M~ deSIO ~o do Gurglleia,.PI. 

ESTADO DO PL\UÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO OOf,jÇALO 00 GURGUÉIA 
Av. São Gonçak>. Sfl'M:elllro. CEP: 64.995-000 
CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-85, Fone: fl1l.35610018 

EXTRA TO PARA PUBLICAÇÃO 
VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISJRATIVO 05&'2020 
Ato: Ato de Coopall\"Ao T4lemea o"003/l020-PREt'EITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GtJRG!JÉIA. 
PI x PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM-PI 
Objeto; Ade;w ao SRP cio l!5lzdo 1111 cm:liçao de c-na -Poflibilidade 1w:ldn 
Objl.1l1•0; utilizar preços n,gimados IlllS Atas do SRP ela Pl1lfdlura Mimicipal de ~ Gonçalo do Guigueia-PJ; 
Otimizar ooDlllltaçwsdc ÍllkmOO doreq~ 
Jllmmlal1Bção lc:pl; Dccrdo Ftdcnl 7892/2013 e/decreto 9.48&'2018 
Oulm lnf~ Ptd'citwa Municipal de 8'° Oonçdo do <hi(gucia--PL 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia 

sti," .... .. .• tGl': Ol .61~.607/0001 - 95. \ . Sõo()Qrir11lo. ' -{"<;ntro -ÇEP: M993~ 

DO aC:.=-= ão G011Çalo do GLlfl!uêia - Pl 

Penaria n.• 16 12021 SIio Gonç.alo do Ourguéia - PI, 11 ja.nei.ro de 2021. 

Dispõe sobn: n NomeilÇ,ão de Silvio Henrique 
Bmttira de Macedo. para o cargo dé dírc1or 
departamento de Patrimõnio do Município de Silo 
Gonçalo do Gurguo!i11. 

O Prefeito Municipal de Slo Gonçalo do Gurguéia - Pl, no uso de suas 
atribui9(1es conferidas pela Lei Orgânica do Municlpio. 

RE SOLV E: 

Art. l .". Nomca:r o Senhor Sílvio Henrique Barreira de Macedo. por1adOT do CPF 
wb n.°691 .1 92.871 •00. pànl o cargo Dírei.or Departamento de Patrimônio do Município 
de São Gonçalo do Gurgu~ia-PI , cm conformidade com a legislação vi.gente desse 

Municipio. 

An. 2." • Revogadas as disposições cm oontr6rio. tem cfeito.s retroativo de 04 de 
jane i r0 de 202 1. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sl!.o Gonçalo do Ourgoeia•PI. 11 de Janeiro de 2021 . 

Registre-se, 
Publique-se e Cumpra•se. 

~W10: 
Paulo~ Nogueira 

Prefeito Municipal 


