
IV. 0 Anexo IV - dispoe sobre o Quadro de Metas Bimestrais de 
Arrecadacao, que permite acompanhar o cumprimento destas metas 
assim como verificar a tendencia de execesso de arrecadacao. 
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I. 0 Anexo I - dispoe sobre a proqrarnacao financeira que as Secretarias 
Municipais e Demais 6rgaos da adrninistracao municipal ficam 
autorizados a utilizar no exercicio. 

II. 0 Anexo II - dispoe sobre o cronograma de execucao mensal de 
desembolso, que estabelece limite de valores para rnovimentacao e o 
empenho de dotacoes orcarnentarias dos 6rgaos da adrninistracao 
municipal. 

Ill. 0 Anexo Ill - dispoe sobre o Quadro de Detalhamento da Despesa, 
que demonstra a elaboracaodo orcamento por item orcarnentano, 
detalhado por natureza de despesa 

Paragrafo Unico - Fazem parte integrante deste Decreto: 

Art. 1o - Fica estabelecida a Proqramacao Financeira e o Cronograma de 
Execu~ao Mensa! de Desembolso do Municipio de CAUCAIA, consoante da Lei 
Orcamentarla Anual para o exercicio de 2021. 

DECRETA: 

CONSIDERANDO a necessidade de o rnurucrpro manter a compatibilidade 
entre as receitas e despesas orcamentarias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de 
pagamentos; 

CONSIDERANDO as necessidades de realizacao de despesas de cada 
Secretaria Municipal durante o exercicio; 

CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 101, de 5 de maio de 2000 - LRF - 
que preve, em seu art. 8°, que o Poder Executivo estabelecera, em ate trinta dias da 
prornulqacao da Lei Orcarnentaria Anual, a proqrarnacao financeira e o cronograma de 
execucao mensal de desembolso; 

legais, e 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso de suas atribuicoss 

Estabelece a programa~ao financeira e o cronograma de 
execufao mensal de desembo/so do municipio de 
CAUCAIA, com vistas a compatibilizafao entre a 
realiza~ao da receita e a execucso da despesa para o 
exercicio financeiro de 2021. 

DECRETO N.0 1169/2020 

CAUCAIA 
Prefeitura de 
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Ill. amortizacao da divida; 

11. juros e encargos da dlvida; 

I. pessoal e encargos sociais; 

Paragrafo Unico - Excluem-se da limitar;;ao disposta no caput deste artigo 

Art. 7° - A lirnitacao de empenho e movimentacao financeira devera obedecer 

Art. 6° - 0 produto da alienacao de bens e direitos e os recurses provenientes 
de transferencias voluntaries, convenios ou conqeneres, serao depositados em conta bancaria 

Art. 5° - Os valores vinculados a Manuten9ao e Desenvolvimento do Ensino e 
as Ar;;oes e services Publicos de Saude, serao depositados em contas bancarias especificas, 

Paragrafo Unico - Os repasses ao Poder Legislative atenderao ao limite 
constitucional e aos valores referentes as dotacoes consignadas na Unidade Orcarnentaria 
Camara de Vereadores para o exercicio e em creditos adicionais, e obedecera cronograma de 
desembolso elaborado pelo Legislative para atendimentos de suas despesas. 

crcamentarias. 

Art. 4° - Os repasses mensais no exercicio atenderao as operacoes 

Art. 3° - Os repasses financeiros ao Poder Legislative serao efetuados ate o 

dia vinte de cada mes, em conta bancaria especificada para esta finalidade em nome e 

movirnentacao do Poder Legislative. 

houver; 
Ill. Servir de subsidio para a defini9ao dos criterios para a limitar;;ao de 

empenho e rnovirnentacao financeira, em caso de nao-atingimento dos 
resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orcarnentarias, conforme 

IV. Possibilitar identificar as falhas no planejamento orcarnentario: 

V. Permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Adrninlstracao 
Municipal, e o controle deste fluxo, conforme preve o art. 50, II, da Lei 
Complementar n° 101/2000; 

VI. Permitir a correta utilizacao dos recurses financeiros legalmente 
vinculados ao objeto de sua vinculacao, ainda que em exercicio 
diverso daquele em que ocorreu o ingresso; 

.. . . . .. - . 
II. ldentificar as causas do deficit financeiro ou orcamentario, quando 
I. Assegurar as Secretarias Municipais a implernentacao do planejamento 

~~~~C~1A 
Art. 2° - A proqrarnacao financeira e o cronograma de execucao mensal de 

desembolso destina-se a: 
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~~--2_ 
NAUMIGOMES AMORIM 
PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Caucaia, 14 de Dezembro de 2020 

Art. 9° - Este decreto entrara em vioor na data de sua oublicacao, revoqando- 

Art. 8° - Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os 

IV. obriqacoes constitucionais. 


