
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

DECRETO  Nº 5.002, DE 30 DE MAIO DE 2.017.
Introduz  alterações  no  artigo  1º  do
Decreto nº 4.996 de 07 de abril de 2.017
modificado pelo Decreto nº 4.998, de 24 de
abril de 2.017.

           JOSÉ  EDINARDO  ESQUETINI, Prefeito
Municipal de Matão, Estado de São Paulo,  no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Matão,
considerando  a  necessidade  de  readequação  de  dispositivos
inerentes ao planejamento para pagamento da dívida flutuante de
restos a pagar do Município de Matão, D E C R E T A :

Artigo 1º - O artigo 1º e §§ do  Decreto Municipal nº 4.996, de 07
de abril de 2017,  alterados pelo Decreto nº 4.998, de 24 de abril
de 2.017, passarão  a viger com a seguinte redação:

“Art. 1º - …

1. Os fornecedores que possuem créditos inscritos em restos a
pagar processados em valores totais de até R$ 10.000,00
(dez mil reais), que concederem desconto de 10% (dez) por
cento, receberão o valor devido em uma única parcela, até o
dia 30 de junho de 2.017.

2. Para os demais casos, ou seja, os créditos inscritos em
restos a pagar processados com valores totais superiores a
R$ 10.000,00 (dez mil reais), serão pagos mensalmente, até
o dia 10 (dez) de cada mês, no período compreendido de
junho  de  2.017  a  dezembro  de  2.021,  dentro  da  real
capacitação de recursos da Municipalidade.

3. ......

4. ......

§ 1º - Para o enquadramento às disposições previstas no item 1
do  presente  artigo,  até  o  dia  20  de  junho  de  2.017,  os
credores  deverão  protocolizar  procedimento  administrativo
junto  à  Secretaria  Municipal  de  Administração,  Fazenda  e
Controle  Interno,  solicitando  o  pagamento  e  autorizando  o
desconto de 10% (dez) por cento sobre o valor do respectivo
crédito.

§ 2º - ....

§ 3º -  Para os restos a pagar não processados, que após o
cumprimento das formalidades previstas na Lei Federal 4.320/64
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forem considerados processados, aplicam-se as mesmas regras
definidas para os restos a pagar processados.”

Artigo 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 30 de maio de 2.017.

JOSE EDINARDO ESQUETINI
Prefeito Municipal


