
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
Edição extra 
Criado pela Lei Municipal nº 1.524/2013, Publicada no DOE nº 01, Ano 01, de 01/04/2013.  
 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PARAÍBA 
 

 

 

Nº 591 ANO 05 Domingo, 08 de janeiro de 2017 PÁGINA 1 
 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora – nº 93 – Centro – Santa Rita – Paraíba – 58.300-410 – www.santarita.pb.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 
 
 
GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 08/2017 de 08 de 
Janeiro de 2017 
 

 
Dispõe sobre a criação da Comissão 
de Análise e Auditoria de contratos e 
adota outras providências. 
 
O PREFEITO 

CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, Estado da Paraíba, no uso das 
atribuições previstas no art. 56, V da Lei Orgânica do 
Município e demais legislações pertinentes: 

 
CONSIDERANDO a realidade da crise 

econômica que atravessa o País, notadamente pelo 
endividamento público dos entes federados, o que 
impõe aos gestores o máximo compromisso com 
equilíbrio fiscal a fim de controlar os gastos públicos. 

 CONSIDERANDO que o art. 37 da 
Constituição Federal impõe à administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o 
dever de obedecer aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 
CONSIDERANDO que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal dispõe expressamente em seu 
art. 21, parágrafo único, ser nulo de pleno direito o 
aumento de despesas com pessoal, seja a que título 
for, nos últimos 180 (cento e oitenta dias) anteriores 
ao final do mandato do titular do respectivo Poder. 

 
CONSIDERANDO que em razão do 

novo exercício fiscal, bem como a vigência da Lei 
Orçamentária Anual 2017, aprovada pelo Poder 
Legislativo e Sancionada pelo Poder Executivo, se 
torna VEDADO  o pagamento de débitos pretéritos 
(exercício fiscal de 2016 e anteriores) com verbas 
destinadas ao custeio do exercício fiscal vigente de 
2017. 

 
CONSIDERANDO que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal determina que as dívidas 
decorrentes do exercício fiscal anterior devem ser 
devidamente escrituradas e inscritas em restos a pagar, 
cuja previsão orçamentária deve ser anotada de forma 
específica, com dotação orçamentária própria e 
diversa da despesa de custeio. 

 
CONSIDERANDO a Súmula 473 do 

Supremo Tribunal Federal que dispõe sobre o poder 
de autotutela, onde a Administração Pública deve 
declarar a nulidade de seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que tornem ilegais, ou pode revogá-
los, por motivo de conveniência e oportunidade. 

 
CONSIDERANDO que de acordo com 

o art. 1º do Decreto Municipal nº. 23, publicado no 
Diário Oficial de nº. 586, em 30 de Dezembro de 
2016, “ficam cancelados integralmente todos os restos 
a pagar processados e não processados até o dia 31 de 
dezembro de 2016”. 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Tornar nulo de pleno direito 

todos os atos praticados pelo Chefe do Poder 
Executivo de Santa Rita entre 1º de julho a 31 de 
dezembro de 2016, que tenham criado ou aumentado 
despesas com pessoal, concessão de benefícios ou 
isenções a terceiros, renúncia de receita, doação, 
acordos, reconhecimento de dívidas, operações de 
crédito, ou qualquer outro ato que tenha lesado ou 
possa vir a lesar o patrimônio público municipal. 

 
Art. 2º. Proibir o pagamento de toda e 

qualquer despesa decorrente dos exercícios fiscais 
pretéritos, salvo se devidamente escriturados e 
inscritos em restos a pagar, nos exatos termos do art. 
50, V, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

§1º. O pagamento da dívida pública 
previsto neste artigo dependerá da expressa previsão 
orçamentária na LOA de 2017 e disponibilidade 
financeira específica, nos exatos termos do art. 5º, §1º, 
da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), desde que não venha a 
comprometer o equilíbrio das contas públicas, cuja 
autorização para pagamento é privativa do Chefe do 
Poder Executivo. 

 
Art. 3º. Comunique-se com urgência a 

todos os órgãos da Prefeitura Municipal, ao Tribunal 
de Contas do Estado, ao Banco do Brasil e a CAIXA, 
para que se abstenham de fazer qualquer pagamento 
ordenado pelo antigo gestor municipal, tais como 
cheque, contracheque, notas promissórias, ordem de 
transferências, bem como de qualquer outro título de 
crédito ou ordem de pagamento emitidos em 
exercícios financeiros pretéritos. 
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Art. 4. – Determinar, no âmbito da 
Secretaria de Administração e Gestão, a criação de 
Comissão de Análise e Auditoria dos Contratos 
pactuados, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, 
com fornecedores de mercadorias e produtos ou 
prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas. 

 
§1º A Comissão de Análise e Auditoria 

será composta, no mínimo, por 20% (vinte por cento) 
de seus membros pertencentes do quadro de 
servidores efetivos municipal. 

 
§ 2º A composição de seus membros, as 

atribuições e o período de duração serão 
regulamentados através de Portaria da Secretaria de 
Administração e Gestão que tem a competência legal 
para processar os contratos administrativos, nos 
termos do inciso XIII, artigo 17, da Lei Municipal nº. 
1.529/13 

§ 3º. As avaliações da situação jurídica, 
financeira e orçamentária dos contratos previstos neste 
artigo são de competência exclusiva da Comissão de 
Análise e Auditoria que, dentre outras, tem atribuição 
deliberativa e conclusiva. 

 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 

 
Publique-se, 
Dê-se ciência 
 
Santa Rita – PB, 08 de janeiro de 2017. 

 
Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito 
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