GERÊNCIA DE CONTROLE DA REGULARIDADE, ORIENTAÇÕES E NORMAS – GCRON
ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 015/2017
Legislação: Decreto nº 30.959/2017

Assunto: Procedimentos e prazos relativos
ao encerramento do exercício financeiro de
2017
Data: 30 de novembro de 2017

Relator: João Felipe F. S. Pessoa (matrícula nº 105.955-6)

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria Geral do Município –
CGM, estabelecidas no Decreto Municipal nº 30.247/2017, dentre as quais a de orientar e
apoiar as Unidades Gestoras sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do
Poder Executivo Municipal, através da Gerência de Controle da Regularidade, Orientações
e Normas - GCRON, lança mão desse instrumento para informar sobre os procedimentos
e prazos relativos ao encerramento do exercício de 2017.
O Decreto nº 30.959/2017, publicado no Diário Oficial do Município em 25 de
novembro de 2017, dispõe sobre os procedimentos e prazos relativos ao encerramento
do exercício financeiro do ano de 2017, no âmbito da Administração Direta e
Entidades da Administração Indireta do Município, estabelecendo em seu art. 12 que a
CGM acompanhará e orientará os trabalhos de encerramento do exercício financeiro.

Neste sentido, elaboramos um cronograma detalhado das formalidades e prazos
a serem observados por toda administração pública municipal, relativos ao
encerramento do exercício financeiro do ano de 2017, o qual segue em anexo, sem
prejuízo de outros esclarecimentos que se façam necessários, que podem ser obtidos
através do telefone 3355-9011.
Recife, 30 de novembro de 2017.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município

PREFEITURA DO RECIFE
DECRETO 30.959/2017 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017
CRONOGRAMA DAS DATAS LIMITES (*)
2017

15/Dez

1º/dez
Envio, pelas UOs, dos
pedidos de créditos
adicionais ao
orçamento vigente à
SEPLAGP. (art. 2º, I)

Envio das Notas de
Empenho-Ordem de
Pagamento e Notas de
Subempenho-Ordem
de pagamento para
serem liquidadas ao
setor responsável pela
liquidação de despesas
em cada unidade
gestora. (art. 2º, IV)

Estimativa dos gastos
com água, luz, telefone
e outros, pertencentes
ao exercício de 2017,
que não puderem ser
empenhados com
exatidão (art. 5º)

*A

10/Jan

21/Dez

Envio, pelas UOs, das
Solicitações de Notas
de Empenho-Ordem de
Pagamento e Notas de
Subempenho - Ordem
de pagamento à
UCLD/GGCON (Adm.
Direta) ou ao Setor de
Contabilidade (Adm.
Indireta). (art.2º, III).

2018

29/Dez
27/Dez
Prazo final para
realização de
pagamentos pelas UOs.
(art. 4º)

Transferência para
conta central dos
saldos de créditos
existentes nas contas
gráficas das UOs da
Administração Direta
providos durante o
exercício. (art.7º)

Envio, pelas UOs, dos
pedidos de inclusão ou
alteração de quotas na
programação
financeira ao C.P.F.
(art. 2º, II)

14/Dez

Envio das Notas de
Empenho-Ordem de
Pagamento e notas de
subempenho-Ordem
de pagamento não
pagas, relativa ao
exercício de 2016,
acompanhadas de
relação em 1 via (anexo
I), à GGCON (adm
direta) ou ao setor de
Contabilidade (adm
indireta). (art. 2º, V, a)

Anulação automática
dos saldos não
utilizados dos
empenhos globais ou
por estimativa. (art.
3º).

20/Dez

LEGENDA
UOs - Unidades Orçamentárias
UCLD - Unidade de Controle e liquidação de despesa
SEPLAGP - Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas
SEFIN - Secretaria de Finanças do Município
C.P.F. - Conselho de Política Financeira
GGCON - Gerência Geral de Contabilidade do Município

A Unidade de
Administração
Financeira fica
autorizada a
provisionar as contas
gráficas das UOs da
administração direta,
até o valor
correspondente ao
somatório dos restos a
pagar inscritos em
2017 (art. 8º)

Envio, pela Secretaria
Executiva de
Tributação, dos
relatórios com a
composição da dívida
ativa de origem
imobiliária e mercantil
em 29 de dezembro de
2017, à GGCON. (art.
11º)

DEZEMBRO

partir 15/Jan

JANEIRO

Liberação, pela
Unidade de
Administração
Financeira da SEFIN,
das ordens de
provisões de crédito
(OPC's). (Art. 4º,
parágrafo único)

26/Dez

Envio das Notas de
Empenho-Ordem de
Pagamento e Notas de
Subempenho - Ordem
de pagamento não
pagas, relativa ao
exercício de 2017,
acompanhadas de
relação em 3 vias
(anexo II), distinguindose as despesas não
processadas das
processadas, à GGCON.
(art. 2º, V, c)

28/Dez

Relatórios de
fechamento do
Inventário à GGCON
(Adm. Direta) ou ao
setor de Contabilidade
(Adm Indireta) (art. 2º,
V, c)

11/Jan

Envio, pelas empresas
públicas nas quais o
Município tenha
participação no capital
social, dos
demonstrativos da
composição do seu
capital social e das
reservas para o
aumento de capital à
GGCON. (art. 9º)

