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Una

Licitações

MUNICÍPIO DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processos de pagamentos pretéritos
encampados a partir de fontes de recursos
divergentes. Situação concreta. Plano de
devolução imediato à conta originária.
Reestabelecimento do status quo ante.
Considerando a tramitação administrativa de expediente no qual a Secretaria
Municipal da Fazenda, por intermédio da Comunicação Interna nº 04/2022, dá conta
da existência de processos de pagamentos pretéritos processados a partir de fonte
de recurso divergente à legitimidade de aplicação da Secretaria finalística
correspondente, segundo a Lei Orçamentária Anual;
Considerando que a despeito da natureza pública e do interesse coletivo das
despesas contraídas pela Administração Pública, todavia, eventual divergência na
indicação da fonte de recurso no âmbito dos processos de pagamentos poderão ser
objeto de revisão, conforme princípio da autotutela administrativa – súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal;
Considerando a aplicação do princípio da legalidade por intermédio do qual
determina ao Gestor Público a adoção de providências, condutas e atos pautados
e autorizados em lei;
Considerando a subordinação do ato administrativo à previsão legal, bem assim a
aplicação do regime jurídico administrativo e dos seus respectivos pilares, a saber,
indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público sobre o
privado;
Considerando a necessidade de reestabelecimento do status quo ante, mediante
devolução à conta específica de origem dos recursos financeiros então utilizados em
processos de pagamentos pretéritos através de fonte divergente, o que se dará por
intermédio da aplicação de um plano efetivo de devolução com recursos do tesouro
(fonte “00” – recursos próprios);
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Una

MUNICÍPIO DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
Ante o exposto, e diante da recomendação instada pela Procuradoria Jurídica deste
Ente Público Municipal, decido por determinar o reestabelecimento do status quo
ante, mediante providência a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda para que,
mediante autuação nos presentes autos, apresente plano de devolução das
despesas contraídas e pagas a partir de fonte de recurso divergente em processos
de pagamentos pretéritos de que tratam o presente processo administrativo,
concernente a sua respectiva finalidade, devendo a programação de devolução
iniciar-se com brevidade, com previsão definitiva de desembolso em período que
não ultrapasse 24 (vinte e quatro) meses e desde que esteja circunscrito ao exercício
deste mandato (2021/2024), sem prejuízo de que sejam observados o panorama do
contexto financeiro desta municipalidade no transcurso de tal devolução.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UNA, Em 23 de Junho de 2022.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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