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Portaria n° 023-A/2020, de 17 de novembro de 2020. 
 
 

“Instituiu Comissão para analisar a possibilidade de 

cancelamento de saldo Contábil dos restos a pagar 

processados no exercício financeiro de 2020”. 

 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal vigente, RESOLVE: 

 
Art. 1º- Instituir Comissão para analisar a possibilidade de cancelamento de saldo contábeis 

dos Restos a pagar processados no exercício financeiro de 2020 com o objetivo de 

regularizar o Razão Contábil e o Anexo XIV do Balanço Orçamentário. 

 
Art. 2 - Ficam nomeados para formarem a Comissão os seguintes servidores municipais: 

 
a) Rair da Cruz Nascimento – presidente; 

 
b) Gustavo Araujo As Teles - membro 
c) Uilson da Silva Macedo - membro. 

 
Art. 3º - A presente comissão terá o prazo de cinco dias úteis da data desta Portaria para 

findar seu trabalho, apresentando opinativo quanto à possibilidade ou não de se cancelar os 

saldos contábeis dos restos a pagar não processados no exercício financeiro de 2020. 

Art. 4 - A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
 

Secretária Municipal de Administração, em 17 de novembro de 2020. 
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