
                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

DECRETO Nº. 103, DE 20 DE JULHO DE 2020. 

             

 

“Altera o Decreto nº. 162, de 23 de outubro de 2018, 

relativo aos procedimentos de ordem cronológica de 

pagamentos das obrigações no âmbito do Município 

de Valença-RJ.” 

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO 

JANEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pelos os artigos 69, inciso VI, e artigo 94, inciso I, 

alínea “a”, ambos da Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA: 

Art. 1º. O Decreto nº162, de 23 de outubro de 2018, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 1º-A.  Para fins deste Decreto, considera-se: (Incluído) 

 

I - unidade Administrativa: fundo, órgão e Entidades da Administração Indireta 

que possua receitas próprias, ordinárias ou vinculadas, e que seja dotado de 

competência para gerir a execução de seu orçamento; (Incluído) 

 

II - fonte de recurso: mecanismo adotado para o controle das destinações da 

receita, subdividindo-se em recursos livres, que são aqueles que não apresentam 

nenhuma vinculação com finalidade específica para a sua aplicação, e em 

recursos vinculados, que são aqueles legalmente vinculados a uma finalidade 

específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 

101/2000; (Incluído) 

 

III - ordem cronológica: classificação dos créditos em ordem decrescente de 

antiguidade, estabelecida pela data da sua exigibilidade; (Incluído) 

 

IV - exigibilidade do crédito: data de apresentação das notas fiscais, faturas ou 

documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos pelo 

contrato como condição de pagamento, após o adimplemento da obrigação 

pelo contratado e atesto pela unidade administrativa responsável; (Incluído) 

 

V - contrato de baixo valor: os contratos de compras e serviços, salvo os de 

engenharia, cujo valor total contratado não ultrapasse o limite do art. 24, inciso II, 

da Lei Federal nº 8.666/1993, considerando inclusive as eventuais prorrogações, se 

for o caso; (Incluído) 

 

VI - atestador: de acordo com o artigo 73, da Lei Federal nº 8.666/93, é o servidor 

do órgão ou entidade contratante, previamente designado pela Administração 

para o recebimento do objeto ou da execução do serviço ou obra; (Incluído) 

 

VII - gestor: é o representante da administração responsável pelo serviço de 

gerenciamento dos contratos, cuida, por exemplo, do reequilíbrio econômico 

financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à 

documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, celebrar 

aditivos e apostilamentos, analisar os pedidos de repactuação etc.; (Incluído) 

 

VIII - fiscal: é o representante da Administração designado para acompanhar a 

execução do contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. (Incluído) 
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Art. 1º-B. A administração pública verificará, quando necessário, o cumprimento 

dos requisitos legais, sem prejuízo de outros procedimentos e diligências. (Incluído) 

Parágrafo único: O contratado apresentará, no ato de entrega da nota fiscal ou 

fatura, os documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista, com a 

seguridade social e os demais relativos às especificidades legais, contratuais e de 

sua atividade. (Incluído) 

Art. 2º. (...) 

Parágrafo único: Revogado. (NR) 

§1º. A ordem cronológica dos credores, inclusive as que se enquadrarem como 

unidade Administrativa, será organizada e controlada pelo Departamento de 

Contabilidade e Tesouraria competentes, sob a supervisão da Secretaria 

Municipal responsável pela ordem de despesa. (Incluído) 

§2º. Quando as despesas forem de responsabilidade do Poder Executivo, a 

Secretaria Municipal de Fazenda é a responsável pela supervisão a que se refere 

o §1º deste artigo. (Incluído) 

§3º. Quando as despesas forem de responsabilidade de unidade Administrativa, a 

Secretaria Municipal, a qual a unidade é vinculada, é a responsável pela 

supervisão a que se refere o §1º deste artigo. (Incluído) 

Art.3º. (...) 

............................................................................................................................................. 

II – para pagamento de pessoal e seus encargos; (NR) 

............................................................................................................................................. 

XI – relacionadas à Dívida Pública Consolidada ou Fundada, parcelada ou não; 

(Incluído) 

XII – com combustíveis; (Incluído) 

XIII – com merenda escolar; (Incluído) 

XIV – com manutenção de serviços essenciais, como, energia elétrica, 

telecomunicações, serviços e suprimento de informática e “software”, limpeza 

pública, aterro sanitário, locação de imóveis para funcionamento de serviços 

públicos municipais e serviços que promovam o possível aumento de 

arrecadação de receitas. (Incluído) 

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Fazenda manterá lista consolidada dos credores, 

classificada por fontes de recursos e subdivididas pelas categorias contidas nos 

incisos do artigo 2º, ordenadas pela ordem cronológica de antiguidade. (NR) 

............................................................................................................................................. 

§3º. As unidades Administrativas responsáveis por seus respectivos contratos 

enviarão à Secretaria Municipal de Fazenda, até o quinto dia útil subsequente ao 

mês de exigibilidade do crédito, a lista de suas ordens cronológicas para fins de 

cumprimento da consolidação a que se refere o caput deste artigo. (Incluído) 
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Art. 5º. Para a inclusão na lista de credores, de que trata o art. 4º deste Decreto, a 

ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial o recebimento da 

nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do 

contrato. (NR) 

Parágrafo único: Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no 

momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do 

contrato. (Incluído) 

Art. 6º. (...) 

............................................................................................................................................. 

§3º. No ato da liquidação da despesa serão verificados e certificados o 

cumprimento das obrigações legais e contratuais acessórias exigíveis, como, a 

regularidade fiscal, trabalhista e com a seguridade social. (Incluído) 

Art. 9º. (...) 

§1º. A impugnação será dirigida ao titular da unidade Administrativa responsável 

pela ordem de despesa que deverá respondê-la no prazo de 10 (dez) dias. (NR) 

§2º. Os responsáveis pela ordem e execução do pagamento em desacordo com 

a cronologia estabelecida nos termos deste Decreto estarão sujeitos às sanções 

legais, devendo o fato ser comunicado à Secretaria Municipal de Controle 

Interno. (NR) 

Art. 11. É vedado o pagamento de despesa em desacordo com a respectiva 

ordem cronológica de exigibilidade, exceto em situações extraordinárias, tais 

como as arroladas, em rol exemplificativo, a seguir: (NR) 

............................................................................................................................................. 

§3º. Nos casos indicados nos incisos do caput deste artigo, o prejuízo ao interesse 

público é presumido. (Incluído)” 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Fazenda regulamentará o presente Decreto no que for 

necessário. 

Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor em 1 (um) mês da data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2020. 

 

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

 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 

 

Boletim Oficial 1227 

 

 


