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São João Batista do Glória/MG, 02 de Dezembro de 2021 – EDIÇÃO: 601 – ANO III – Acesso:
em www.gloria.mg.gov.br Lei nº 1531 de 13 de dezembro de 2018
PROCURADORIA
DECRETO Nº 2.444 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 “Dispõe sobre Medidas Administrativas
visando o encerramento do ano de 2021, e dá outras providências”. O Prefeito Municipal de São
João Batista do Glória, no uso de suas atribuições e em conformidade com o que dispõe o artigo
100 da Lei Orgânica Municipal, Considerando a necessidade de medidas para o encerramento do
ano de 2021, sobretudo em relação à inscrição de Restos a Pagar; DECRETA Art. 1º- Fica
determinado a todos os Fornecedores de Materiais e Prestadores de Serviços que fornecem para
a Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, emitirem Notas Fiscais solicitadas através
de Ordem de Fornecimento no ano de 2021 somente até o dia 20/12/2021; Art. 2º - As Ordens de
Fornecimento relativas a 2021 que não forem executadas até a data mencionada anteriormente
ficam automaticamente canceladas. Parágrafo único. As referidas Ordens de Fornecimento serão
refeitas no início do próximo ano, juntamente com um novo Empenho do ano correspondente, se
necessário. Art. 3º - O encerramento do exercício contábil do primeiro ano de mandato implica em
procedimentos administrativos específicos que devem ser adotados por todos os Secretários e
Servidores Municipais, com ênfase no que dispuser a legislação vigente conjugado com o
disposto neste Decreto. Art. 4º. Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. São
João Batista do Glória, 02 de dezembro de 2021. CELSO HENRIQUE FERREIRA Prefeito
Municipal.

O setor responsável recebe as publicações até as 16 horas, impreterivelmente, pelo email: diariooficialsjbg@gmail.com
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3524-0928
O diário oficial de São João Batista do Glória/MG é acessado por meio do endereço
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