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ATO NORMATIVO Nº 33, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe  acerca  da  remessa  obrigatória  de
informações pelos Senhores (as) Gestores (as) /
Fiscais  de  contratos,  relacionadas  ao
Encerramento Anual da Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Exercício Financeiro de
2020,  a serem encaminhadas, conforme o caso,
à  Diretoria-Adjunta  de  Contabilidade  e
Finanças  –  DICONF,  ou  ao  Departamento
Financeiro do FUNJURIS, ou ao Departamento
Financeiro  do  FUNDESMAL, e  adota
providências correlatas. 

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso
de suas atribuições, 

CONSIDERANDO as normas gerais contidas na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março
de 1964, e as diretrizes fixas na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO  os  princípios  norteadores  da  gestão  fiscal  responsável,  da
transparência e da contabilidade;

CONSIDERANDO  a  exigência  legal  de  elaboração  do  Balanço  Geral  do  Estado,
compreendendo  os  Órgãos  da  Administração  Direta,  Entidades  da  Administração  Indireta  e
Fundos Especiais;

CONSIDERANDO as atribuições e responsabilidades dos Diretores, Gestores e Fiscais
de  contratos,  conforme  disposto  nos  Atos  Normativos  n.º  48/2019,  assim  com  as  demais
legislações primordialmente em relação à gestão dos contratos celebrados por este Tribunal;

CONSIDERANDO que a partir da vigência da Lei n.º 7.889/2017, em contrapartida às
suas  atribuições,  os  servidores  efetivos  designados  Gestores/Fiscais  de  contratos,  conforme
disposto no art. 50, fazem jus a uma gratificação entre 5% e 10% sobre o seu vencimento bruto;

CONSIDERANDO  a  necessidade  da  determinação  de  prazos  e  procedimentos  que
devem ser cumpridos de maneira uniforme visando à tempestividade, clareza e transparência das
informações constantes da Prestação de Contas e do Balanço Geral Consolidado do Estado;
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CONSIDERANDO por fim, o Decreto n.º 71.742, de 19 de outubro de 2020, do Poder
Executivo  do  Estado  de  Alagoas,  que  estabelece  procedimentos  e  normas  em  relação  ao
encerramento anual da execução orçamentária, financeira e contábil do Estado;

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinado a todos os Senhores (as) Gestores (as)/Fiscais de contratos que
encaminhem à Diretoria-Adjunta de Contabilidade e Finanças – DICONF, ou ao Departamento
Financeiro do FUNJURIS, ou ao Departamento Financeiro do FUNDESMAL, conforme cada
caso, as solicitações de cancelamentos de reservas orçamentárias ou de empenhos, nos casos em
que não haja mais necessidade da manutenção das contratações com valores integrais, ou seja,
superiores à real necessidade para o ano de 2020.

Parágrafo único. O prazo improrrogável para a remessa das informações referenciadas no
caput deste artigo é o dia 25 de novembro de 2020, inclusive.

Art.  2º Os Senhores (as) Gestores (as)/Fiscais de contratos, destinatários das medidas
deliberativas  adotas  neste  instrumento  normativo,  devem  estrita  obediência  em  relação  aos
limites de prazo para o encerramento do exercício financeiro de 2020, conforme planilha abaixo:

PROCEDIMENTOS DATAS
ENCERRAMENTO DO SIAFE - 2020 12/01/2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Suprimento de Fundos – Emissão de empenho e liquidação Até 13/11/2020
Suprimento de Fundos – Prestação de contas Até 11/12/2020
Emissão de Notas de Empenho Até 30/11/2020

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Emissão de Ordens Bancárias – Pedidos de pagamento de contratos Até 11/12/2020
Envio de RE’s para o Banco (DICONF) Até 28/12/2020

RESTOS A PAGAR
Cancelamento, liquidação e anulação de restos a pagar de anos anteriores Até 30/11/2020
Conciliação das contas contábeis de restos a pagar a serem inscritos no ano de
2021 (DICONF)

Até 12/01/2021

Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2021 (DICONF) Até 15/01/2021

Art. 3º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
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