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PROCESSO N.º :  202001000209265 

GESTOR            :  Diretoria da Divisão de Manutenção Predial  

ASSUNTO          :  Anulação de Saldo de Empenho – Formalidade Outras 

 

 

DESPACHO – Tratam-se os autos da solicitação de anulação de 

empenho da empresa Redemob Consorcio, referente à aquisição vales-transportes para 

40 (quarenta) reeducandos que participam do Programa Começar de Novo, prestadores de 

serviço nas Comarcas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

 

Os autos aportaram nesta Divisão a fim de efetuar o registro de  

anulação parcial do saldo de empenho, em face do Decreto Judiciário nº 767/2020 que 

instituiu o plano de contingenciamento de despesas deste Egrégio Tribunal. 

 

Devidamente anulado, cabe ao Gestor, fiscalizar a execução dos 

serviços, conforme ao estabelecido no Edital, Leis e Normas vigentes, bem como 

acompanhar a execução do mesmo, em relação aos aspectos orçamentário e financeiro, 

tendo em vista que o que dispõe o Art. 5º da Lei nº 133/20171. 

 

Com relação aos aspectos orçamentário e financeiro, esta Diretoria 

alerta para a necessidade e planejamento de acompanhamento criterioso em relação às 

despesas contratadas, visto que o valor não liquidado até o último dia útil de março do 

exercício financeiro subsequente será motivo de cancelamento e, consequentemente, caso 

haja demandas a serem pagas, o orçamento deste Poder será comprometido face a 

obrigação de emissão de novos empenhos, ao aumento das despesas de caráter 

continuado e a restrição imposta pelo novo regime fiscal. 

 

                                                 
1 Art. 5° As despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, deverão ser liquidadas até o 

último dia útil de março do exercício financeiro subsequente. 
 § 1° Na hipótese da não liquidação dos Restos a Pagar não processados, até a data disposta no caput deste artigo, o respectivo 

empenho será cancelado. 
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  Diante do exposto, encaminho os presentes autos ao Gestor para 

conhecimento e adoção das demais providências. 

 

 

 

Cristiano de Lucena Sarmento Vieira 

Diretor  - DCFCC 

 

(datado e assinado digitalmente) 
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