
Quinta-feira, 25 de novembro de 2021 às 16:11, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3428467: DECRETO Nº 2.923, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 2021

ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Palhoça

MUNICÍPIO
Palhoça

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3428467

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3428467


 
 

                        

 
DECRETO Nº 2.923, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 
 
DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO E 
ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, 
No uso de suas atribuições, resolve 
 
D E C R E T A R 
 
Art. 1º Fica determinado o dia 05 de dezembro de 2021, como prazo final para 

realização e respectivo empenhamento das despesas da Prefeitura Municipal de Palhoça, dos 
Fundos, Fundações, e Autarquias para o corrente Exercício. 

 
Parágrafo Único. Excetuam-se desta data limite as despesas referentes: a folha de 

pagamento, aos contratos da dívida fundada, as originárias de encargos sociais e outras despesas 
complementares relativas a eventuais ajustes das despesas por competência. 

 
Art. 2º Todas as despesas já realizadas líquidas e certas, e os respectivos 

documentos fiscais devem ser encaminhados até o dia08de dezembro de 2021, para pagamento 
dependendo do fluxo de caixa se possível, dentro do exercício de 2021, após aceite do 
material/serviços/obras, que deverão ser entregues, na Secretaria Municipal 
Administração/Finanças, para devida análise e liquidação. 

 
Parágrafo Único. Excetuadas aquelas despesas provenientes de contratos de 

obras, materiais, serviços, convênios, financiamentos, e outras com prazo de entrega até o dia 
31/12/2021, estas deverão aguardar a execução completa dos serviços, que poderá ser entregue 
em duas datas: até o dia 15 de dezembro de 2021 e/ou até o dia 10 de janeiro de 2022. 

 
Art. 3º Os empenhos/ Autorizações de fornecimento de compra de material e 

serviços, referentes ao exercício de 2021, e que não foram liquidadas, serão anuladas, cabendo 
ao secretário da pasta comunicar ao fornecedor o cancelamento da compra da mercadoria e /ou 
serviços, por descumprimento do prazo de entrega que deverá ocorrer até 15 de dezembro de 
2021, conforme legislação que afere a receita por regime de caixa e a despesa por competência. 

 
Art. 4º Fica determinado o dia 17 de dezembro de 2021, data prevista para início 

dos lançamentos contábeis de encerramento do exercício, para fins de fechamento dos 
Balancetes/ Balanço Geral dos Fundos, Fundações, Autarquias e Câmara Municipal, relativos ao 
exercício de 2021. 

 
Parágrafo Único. Fica determinado o dia 20 de janeiro do exercício de 2022, 

como data limite para fechamento de Balanço Geral Consolidado da Prefeitura, dos Fundos 
Fundações, Autarquias e Câmara Municipal de Vereadores. 

 



 
 

                        

Art. 5º As despesas consignadas no orçamento do exercício de 2022, ficarão 
contingenciadas em 30%, e liberadas gradualmente após a avaliação das metas fiscais da receita 
e despesas do primeiro quadrimestre de 2022. 

 
Art. 6º Fica proibido a retenção de notas fiscais nas Secretarias, Fundos 

Fundações e Autarquias, todas deverão ser encaminhadas aos órgãos competentes para 
Contabilização na Secretaria de Administração/Contabilidade, até 10 de janeiro de 2022. 

 
Art. 7º As despesas provenientes de recursos oriundos da COVID 19 deverão 

necessariamente ser encaminhadas a Contabilidade para liquidação até o dia 08 de dezembro de 
2021, caso contrário os recursos serão devolvidos a origem. 

 
Art. 8º As eventuais exceções às regras contidas no presente Decreto somente 

terão validade com o aval do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Palhoça, 22 de novembro de 2021. 
 
 
 
EDUARDO FRECCIA 
Prefeito Municipal 
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