
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

DECRETO N° 015, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

Institui 0 Plano de Contingenciamento
de Gastos (PCG) no ambito da
administraciio direta e indireta do Poder
Executivo Municipal e da outras
providencias.

o Prefeito do Municipio de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso dos poderes
conferidos pelo artigo 55, IV, da Lei Organica Municipio,

DECRETA:

Art. 10 Fica instituido 0 Plano de Contingenciamento de Gastos (PCG) no ambito da
administracao direta e indireta do Poder Executivo Municipal.

Paragrafo unico. 0 plano de que trata 0 caput tern por objetivo executar acoes de
melhoria na execucao do gasto, em parceria com os gestores publicos, que proporcionem a
identificacao, a proposicao, a implementacao e a divulgacao de medidas que resultem em
economia para 0 Municipio.

Art. 20 0 plano sera gerido por urn Comite Gest.or que sera nomeado atraves de Portaria
do Chefe do Poder Executivo Municipal

Paragrafo unico. Cabera ao Cornite Gestor do PCG 0 monitoramento mensal das metas
e 0 acompanhamento da implantacao das medidas de economia pactuadas com as unidades
gestoras.

Art. 30 A Controladoria Geral do Municipio e responsavel por:
I - coordenar a implementacao e a execucao do PCG em todos os orgaos e entidades da

administracao direta e indireta;
II - estabelecer responsavel tecnico do quadro da Controladoria em cada unidade

gestora;
III - comunicar ao Comite Gestor os casos de descumprimento das metas estabelecidas

e pactuadas para que se adotem as medidas cabiveis junto as unidades gestoras;
IV - apresentar ao Comite Gestor relat6rio mensal detalhado sobre a execucao do PCG.

Art. 40 0 responsavel pelo PCG de cada unidade gestora municipal devera apresentar a
Controladoria plano de contingenciamento de gastos, validado e atestado pelo dirigente
maximo respectivo, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicacao deste Decreto.

Paragrafo unico. No caso de descurnprimento do prazo estabelecido no caput, ficarao
contingenciadas as programacoes financeiras do orgao e/ou entidade.

Art. 50 0 Cornite Gestor publicara normas e procedimentos complementares para 0 fiel
curnprimento das metas estabelecidas no PCG e pactuadas com os orgaos e entidades da
administracao direta e indireta.

Art. 60 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicacao.

Palacio Jaime Nejaim, 09 de fevereiro de 2015; 1940 da Independencia; 1270 da
Republica.
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