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DECRETO n.º1.342/2013-GAB/PMA, de 23 de outubro de 2013 
 

Determina prazo para envio de documentação 
a empenhar pelo sistema de contabilidade da 
Prefeitura Municipal de Afuá, visando o 
encerramento do exercício de 2013, e dá 
outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
 
Considerando os preparativos para encerramento do exercício e levantamento do 

balanço da Prefeitura Municipal, visando dar cumprimento ao disposto na Lei 4.320/64 e Lei 
Complementar nº101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,  

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica o Departamento de Controle Interno de cada Secretaria Municipal da 

Prefeitura de Afuá, obrigado a enviar até o dia 10 de dezembro de 2013, toda documentação a 
ser empenhada pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura de Afuá, visando o 
encerramento do exercício de 2013. 

 
Art. 2º. O disposto no artigo anterior visa oferecer condições ao Departamento de 

Contabilidade a ter os dados finais das despesas de natureza continuada, devidamente 
empenhadas, visando suprir o sistema de contabilidade com os dados necessários e essenciais 
para levantamento do balanço geral do Município de Afuá. 

 
Art. 3º. O disposto no artigo 1º, desse Decreto, não se aplica aos casos de despesas 

de natureza não continuada ou excepcionais que venham a ser necessárias à defesa dos 
interesses do Município, à consecução das obrigações que o Município deve manter à 
disposição do cidadão, ou ainda que por sua natureza caracterize como essencial à coletividade, 
especialmente as da área de saúde e limpeza urbana. 

  
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 23 de outubro de 2013 
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