
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 58/2019 

 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS EMPENHOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO, Prefeito Municipal de Nova Aliança, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe confere 

a Lei Orgânica do Município, 

 

Considerando o atual cenário do processo de cassação do Prefeito 

Municipal, e sua recusa por suas assinaturas e diversos 

documentos, que refletem diretamente no cotidiano do município, 

onde se acumula requerimentos para despachar, verti-os empenhos, 

e outros documentos para despachar, onde o ex- Prefeito se 

recusou a assinar. 

 

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal - estabelece o princípio do equilíbrio 

das contas públicas; 

 

Considerando a necessidade das assinaturas do chefe do poder 

Executivo para finalização dos empenhos e autorização, para 

pagamento, além de outros documentos relativos a serviços 

essenciais do município. 

 

Considerando a necessidade de se manterem os investimentos 

públicos indispensáveis ao incremento da economia local; 

 

Considerando ser imperativo assegurar a regularidade dos 

pagamentos aos fornecedores e servidores públicos; 

 

Considerando que as medidas, ainda que de pequeno impacto, serão 

de fundamental importância para a adequação à nova realidade 

financeira e orçamentária do Município; 



 
 
 
 
 
 

Considerando a conveniência administrativa e a necessidade de 

adequação prévia dos serviços de competência da administração 

municipal; 

 

Considerando que tal medida vem ao encontro do princípio da 

eficiência e moralidade administrativa, otimizando os recursos 

disponíveis, em consonância com as diretrizes emanadas pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), na 

busca do equilíbrio fiscal das contas públicas, 

 DECRETA: 

 

Art. 1º Fica suspenso a realização de novos empenhos e pagamento 

do município no período de 14 a 24 de Junho deste ano. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 18 de Junho de 2019. 

 

 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e em seguida publicado por afixação em lugar de costume. 

 

Aline Lellis Devechi Menis 

Escrituraria Exp. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                              


