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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

DECRETO N° 004-A, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

Estabelece a programaciio financeira e 0

cronograma de desembolso, do exercfcio de
2015, em atendimento ao art. 8° da Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de
2000 e da outras providencias.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO,~10
uso de suas atribuicoes legais, e tambern nos termos do art. 8° da Lei Complementar n° 101,
de 04 de maio de 2000 e disposicoes da Lei de Diretrizes Orcamentarias,

CONSIDERANDO a necessidade de controlar a execucao orcamentaria do Municipio,
nos termos da legislacao pertinente;

CONSIDERANDO a busca do equilibrio das contas publicas estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1/1 Os orgaos, fundos e as entidades do Poder Executive, integrantes dos Orcamentos
Fiscal e da Seguridade Social do Municipio, poderao empenhar as' dotacoes orcamentarias
aprovadas na Lei Orcamentaria Anual (LOA), nos seguintes grupos de natureza de despesa:

I- pessoal e encargos sociais;
II- juros e encargosda divida, e
III - arnortizacao da divida.

Paragrafo unico. 0 empenho das despesas nas dotacoes relativas aos creditos
orcarnentarios e adicionais, relativas aos grupos de natureza de despesa "3 - outras despesas
correntes", ,"4 - investimentos" e "5 - inversoes financeiras", obedecera a programacao
orcamentaria e financeira. '

Art. 2° Portaria da Secretaria da Fazenda do Municipio estabelecera os limites que
condicionarao a execucao orcarnentaria das despesas relativas aos grupos de natureza
discriminados abaixo, para 0 exercicio respectivo:

1- grupo 3: outras despesas correntes;
[j - grupo 4: investimentos, e
Ill - grupo 5: inversoes financeiras

Art, 3° A Portaria de que trata 0 art. 2° contera anexos com as planilhas relativas a
programacao financeira e 0 cronograma de desembolso respectivo. '

Ad. 4° Dependendo do comportamento da economia e da arrecadacao efetiva, a
programacao financeira e 0 cronograma de desembolso poderao ser revistos.

AI"t. 5° Para atender ao disposto no art. 9°, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio
de 2000, podcra ser feita lirnitacao de emperiho e movimentacao financeira, nos termos da Lei
de Diretrizes Or<;amentarias respecti~a. . ' .-J
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Art. 6° Este decreto entra em vigor da data de sua publicacao.

Palacio Jaime Nejaim, 05 de Janeiro de 2015; 1940 da Independencia; 1270 da
Republica.

IMA

Praca Sen. Teotonio Vilela, SIN - Centro ~ Caruaru - Pernambuco - CEP 55004-901


