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DECRETO Nº. 22, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020. 

          

“Regulamenta o bloqueio e o cancelamento 

de restos a pagar processados e não 

processados.” 

 

   LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os artigos 69, incisos III e VI, e artigo 94, 

inciso I, alínea “a”, ambos da Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA: 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta o bloqueio e o cancelamento de restos a pagar 

processados e não processados previstos nos artigos 36 e 37 da Lei nº4.320, de 17 de março de 

1974, e no artigo 41 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 2º. Considerem-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de 

dezembro de cada ano civil, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. 

§ 1º. Entendem-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas 

liquidadas e as não liquidadas, na forma prevista neste Decreto. 

§ 2º. O registro dos Restos a Pagar far-se-á por exercício e por credor. 

§3º. Os restos a pagar são inscritos no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano civil.  

Art. 3º. A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício 

financeiro de emissão da Nota de Empenho depende da observância das condições 

estabelecidas neste Decreto para empenho e liquidação da despesa.  

§ 1o. A inscrição prevista no caput como restos a pagar não processados fica condicionada 

à indicação pelo ordenador de despesas.  

§ 2º. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem 

liquidados serão bloqueados pelo Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de 

Fazenda em 30 (trinta) de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, e serão 

mantidos os referidos saldos em conta contábil específica no Sistema Integrado de Contabilidade. 

§ 3º. Não serão objetos de bloqueios os restos a pagar não processados relativos às 

despesas com ações e serviços de saúde. 

§ 4º. As unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar bloqueados poderão 

efetuar os respectivos desbloqueios, desde que se refiram às despesas executadas diretamente 

pelos órgãos e entidades do Município, cuja execução tenha sido iniciada até a data prevista no 

§ 2º. 

§ 5º. Considera-se iniciada a execução da despesa, para fins do disposto no § 4º: 

I - na hipótese de aquisição de bens, a despesa verificada pela quantidade parcial 

entregue, atestada e aferida; ou 

II - na hipótese de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realização 

parcial com a medição correspondente atestada e aferida. 

§ 6º. O desbloqueio de que trata o § 4º: 
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I - ocorrerá no mesmo exercício financeiro do bloqueio e o Departamento de Contabilidade 

a providenciará, até o encerramento do exercício financeiro, o cancelamento, no Sistema 

Integrado de Contabilidade, de todos os saldos de restos a pagar que permanecerem 

bloqueados; e 

II - está, se for o caso, condicionado à comprovação, pelos órgãos concedentes, de que os 

ajustes conveniais assegurados orçamentariamente pelas despesas inscritas em restos a pagar 

encontram-se vigentes e cumprem os requisitos definidos pelas normas que tratam da 

transferência de recursos do Município mediante convênios, contratos de repasse ou instrumentos 

congêneres.  

§ 7º. Os restos a pagar não processados ou não processados e desbloqueados nos termos 

do § 4º, e que não forem liquidados, serão cancelados em 31 (trinta e um) de dezembro do 

mesmo ano referente ao do bloqueio. 

§ 8º. Os ordenadores de despesas são responsáveis, no que lhes couber, pelo cumprimento 

do disposto neste artigo.  

§ 9º. A Secretaria Municipal de Fazenda, no âmbito de suas competências, poderá expedir 

normas complementares para o cumprimento do disposto neste artigo. 

Art. 4º. Os restos a pagar processados poderão ser cancelados, desde que devidamente 

justificados em processo específico e mediante comprovação documental. 

§1º. Deverão ser cancelados os restos a pagar processados em caso de duplicidade ou 

quando houver mais de um empenho e liquidação sobre o mesmo objeto. 

§2º. Todos os documentos que comprovam os requisitos legais deverão possuir data 

completa, em especial na assinatura do contrato ou semelhante, na nota de empenho, na 

entrega do material ou na prestação de serviço, parciais e/ou de conclusão. 

§3º. Os restos a pagar em liquidação obedecerão as mesmas disposições relativas ao restos 

a pagar processados. 

Art. 5º.  Os empenhos a serem inscritos em restos a pagar a cada exercício financeiro 

poderão ter seus limites estabelecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

Art. 6º. Após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos a Pagar, o pagamento 

que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de 

exercícios anteriores. 

Art. 7º. Os restos a pagar não processados e inscritos até o dia 31 de dezembro de 2018 

ficam dispensados do prévio bloqueio para fins de cancelamento. 

Art. 8º. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito, 04 de fevereiro de 2020. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E CUMPRA-SE. 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 

Boletim Oficial 1163 
 


