
VERTENTES NAO PODE PARAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
Estado de Pernambuco

DECRETO NO 45, DE 30 DEZEMBRO DE 2019.

Disp6e sobre inclusdo e mudanga de fontes de recursos de dotag6es

existentes no Orgamento Municipal de 2019, para execugdo de

despesas com previdOncia e investimentos, com recursos da Cessdo

Onerosa do B6nus de Assinatura do Pr6 - Sal destinado ao

Municipio.

O PREFEITO DO MI.INICIPIO DE VERTENTES Estado de Pernambuco, no uso

das atribuigdes conferidas pela Lei Org6nica Municipal, consoante disposig6es da Emenda

Constitucional no 102, de 28 de dezembro de 2019, da Lei Federal no 13.885, de 17 de

outubro de 2019, da Lei no 869, de 29 de agosto de 2018, que aprovou as diretrizes

orgament6rias para 2019 e da Lei Orgamentiiria vigente no corrente exercicio:

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional no 102, de 26 de setembro de

2019, mudou a redagdo do $ 1o, do art. 20 da Constituigdo Federal e incluiu o inciso V ao

art. 107 do Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6rias, para assegurar aos

Municipios a participagio no resultado da compensagdo financeira pela exploragSo de

petr6leo e parte dos valores dos leil6es dos volumes excedentes;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n" 13.885, de 17 de outubro de 2019,

estabeleceu que os crit6rios de repartig6o dos recursos dos leilOes de volumes excedentes

seriam pelos crit6rios de distribuigdo do FPM;

CONSIDERANDO que a referida Lei no 13.885/2019, no $ 3o do art. lo, assim

disp6e:

$ 3". Os Municipios destinarEo os recursos de que trata o caput deste

artigo alternativamente para:

I - CriagSo de reserva financeira especifica para pagamento das

despesas previdenci6rias com os fundos previdenciarios de servidores

priblicos ou com as contribuig6es sociais de que tratam as alineas a e c do

par6grafo irnico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,

inclusive os decorrentes do cumprimento de obrigagOes acess6rias e os

de contribuig6es incidentes sobre d6cimo terceiro salario, do respectivo

ente e de todas as pessoas juridicas de direito priblico e

integrantes de sua administragSo direta e indireta, ressal


