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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Departamento de Contabilidade

 
Ibirité, 20 de março de 2023.

  

QUEBRA DE CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS 2022

 

Para garan�r à manutenção dos serviços básicos essenciais a Fundação Helena An�poff, criada pela Lei nº 5.446, de 25 de maio de 1970, nos termos do Art. 21 e seus parágrafos, da Lei Federal n° 4.024, de 20 de dezembro de
1961 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), na Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016 e Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019. Atendendo as exigências do Ar�go 5º da Lei 8.666/93, do Art. 12 do Decreto Estadual nº
37.924/1996, do Art. 141 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 47.101/2016, jus�ficamos a quebra de cronologia dos pagamentos relacionados na Unidade Executora/Orçamentária: 2150002, conforme descrito abaixo:
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Jus�fica�va: Em virtude do caráter imprescindível de prestação dos serviços elencados a fim de se preservar a con�nuidade do serviço público essenciais para manutenção rede de ensino estadual, e o normal funcionamento das
a�vidades do órgão, previamente autorizados pelo (a) ordenador (a) de despesas. Considera-se também a situação de dificuldades financeiras em que vive o Estado, em virtude da queda de arrecadação devida a pandemia
COVID-19. A maioria dos fornecedores que estão sendo preteridos, rela�vos a restos a pagar, são objetos de análise criteriosa da despesa para efe�vação de seu pagamento, sendo que algumas despesas têm natureza especial,
demandando que seu pagamento seja realizado de forma específica, principalmente devido ao perigo de dano inerente e de di�cil reparação, tais como a possibilidade de encargos financeiros, multas e juros, caso não seja
realizado a tempo e modo devido. Em casos específicos, a Secretaria de Estado de Fazenda é a gestora dos recursos financeiro do Estado e detentora do cronograma de liberação da cota financeira, os valores para pagamento de
tributos e impostos, da Companhia de Tecnologia da Informação - Prodemge, da Companhia de Saneamento de MG – Copasa  e a da Companhia Energé�ca de MG - Cemig, foram liberados exclusivamente para este fim,
desconsiderando assim a cronologia de pagamento regular.

 

Edilson Novaes
Contador
CRC Nº MG – 105271/O-0
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Carlyle dos Passos Laia
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Documento assinado eletronicamente por Edilson Novaes, Analista, em 20/03/2023, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlyle dos Passos Laia, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, em 20/03/2023, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 62713746 e o código CRC
4F542324.

Referência: Processo nº 2150.01.0000254/2023-16 SEI nº 62713746
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