
DECREttO N0 29,DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estabelece a ProgramacaO Financeira e o cronograma de

DesembOlsO para atendimento do arti 80 da Lei Complementar n0

101,de 2000 e da outras prOvidencias,

O PREFEITO DO MUNICiPlo DE VERTENTES,Estado de Pernambuco,no uso de

suas atribu196es legals, nos termos do a威 .80 da Lei Complementar n0 1ol,de 04 de malo de

2000,e disposi96es da Lei de Dlretrizes(D"amentarlas:

CONSIDERANDO a necessidade de controlar a execucao or9amentaria dO Munlciplo,

nos termos da legislacaO pettinentei

CONSIDERANDO a busca do equllib‖ o das
Responsab‖ ldade Fiscall

DECREttA:

contas ptblicas estabelecido na Lei de

Art. 10. Os org6os, fundos e as entidades do Poder Executivo, integrantes dos
orgamentos Fiscal e da Seguridade Social do Municipio poderio empenhar as dotag6es
orgament6rias aprovadas na Lei Orgament6ria Anual (LOA) do exerclcio de 2017, nos
seguintes grupos de natureza de despesa:

I - Pessoale Encargos Sociais;
ll - Juros e Encargos da Divida;
lll - Amortizagdo da Divida.

Par6grafo fnico' A partir do 1o dia 0til do exercicio de 2017 poderao ser emitidos os
empenhos estimativos dos grupos de natureza de despesa de que trata este artigo.

Art' 20, o empenho das despesas nas dotag6es relativas aos grupos de natureza de
despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclus6es, fica condicionado d programagio
orgament6ria e financeira:

| - Grupo 3 - Outras Despesas Correntes;
ll - Grupo4- lnvestimentos; e
lll - Grupo 5 - lnversOes Financeiras.

$ 10. serio excluidas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

| - as compras, servigos e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de
programas repassados por outros entes federativos, que poder6o ser licitadas e empenhadas
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de acordo com normas proprias e programagSo especifica, respeitada ir vinculagdo de que
trata o par6grafo 0nico do art. 80 da Lei complementar n0 101, de 2000;

ll - os investimentos com recursos assegurados por conv6nios e contratos de
repasses, com cronograma de liberagSo e recursos assegurados para contrapartida.

$ 20. Ser6o verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas
com a finalidade de acompanhar o equilibrio das contas p0blicas e o cumprimento das metas
de resultado prim6rio.

Art. 30. As planilhas anexas discriminam a Programagao Financeira e o Cronograma
Mensal de Desembolso, podendo constar de sistema informatizado.

Art.40. Para atender ao disposto no art. 90 da Lei Complementar no 101, de 2000,
poder6 ser feita limitagSo de empenho e da movimentagSo financeira, nos termos da Lei de
Diretrizes Orgament6rias vigente.

Art. 50. Fica vedada a realizagSo de despesas e a assungao de compromissos que
nio sejam compativeis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto.

$ 10. Para cumprimento das disposig6es deste Decreto e da legislagio pertinente fica
a Secretaria de Finangas autorizada a estabelecer cotas, limites e nnqueio de dotagoes
orgament6rias, assim como determinar a reprogramagSo de compras, obras e servigos.

$ 20' Dependendo do comportamento da economia e da arrecadag6o efetiva, a
programagSo financeira e o cronograma de desembolso poder6o ser alterados no decorrer do
exercicio.

Art. 70' As despesas inscritas em restos a pagar seguir6o as disposigoes de Decreto
especifico, consoante disposigOes da legislagio aplic6vel.

Art. 80' Todos devem zelar parao cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o
Sistema de Controle lnterno acompanhar a execugao e cientificar os respons6veis em caso de
descumprimento,

Art. 90. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagio.

Gabinete do Prefeito, 30 de Dezembro de 2016.
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