
. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

”Primeira Cidade de Colonização italiana do Brasil”" .. "Doce Terra dos Colibris”
%WA massª-'ª

Publicado no DOM-ES DECRETO Nº 02512022
Lei Municipal nº 2606/2015

E d, ção; 1.91%“. Em gg famª,-_ p '
,.DMEWWCADQAEE%21__M ___ DISPÓE SOBRE A PROGRAMAÇÃO

Espªnª ªª » FINANCEIRA DA DESPESA, O CRONOGRAMAJªfª—MME Cªlmºn , ' DE EXECUCAO BIMESTRAL DE
SetordeAdministraçào DESEMBOLSO E o DESDOBRAMENTO DA

Mªªªªªºª ,. “, 1 RECEITA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA' ' ANUAL EM METAS BIMESTRAIS DE
ARRECADAÇÃO DO PODER EXECUTIVO NO
EXERCICIO DE 2022 E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

' O PREFEITO MUNICIPAL de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, no uso, de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 60, inciso Vi da
Lei Orgânica Municipal em conformidade com o que dispõe os artigos 8ª, 9ª e 13
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e o artigo 27 da Lei
Municipal nº 2.809/2021- Lei de Diretrizes Orçamentárias;

] f DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇOES PRELIMINARES

, "Art. 1.º Fica estabelecida a programação tinanceira e o cronograma
de execução de desembolso, consoante a Lei 2828/2021, que estima a receita e
fixa a despesa do municipio de Santa Teresa.

'; 5 1.º Fazem parte integrante deste Decreto:

I — O Aneico'i —' dispõe sobre o desdobramento da receita estimada no orçamento
do exercicio. Enanceiro corrente em metas bimestrais de arrecadação.

II — O Anexo Ii — dispõe sobre a Programação Financeira e Cronograma de
Execução Bimestral de Desembolso sintético que as Secretarias e Órgãos
Municipais ticam autorizadas a utilizar no exercício de 2022 com base nas metas
de arrecadação constantes no Anexo I, servindo como Demonstrativo para
publicação IEgal em atendimento aos artigos 8ª e 13º da Lei 101/2000.

. ' ' - & 2.º Para efeitos deste Decreto entendem—se como:
' I — Programação Financeira- instrumento de planejamento utilizado para ajustar
o ritmo. da execução do orçamento ao fluxo provável de recursos Hnanceiros,
tendo como“ objetivo assegurar a execução dos programas anuais de trabalho,
com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação Vigente;

II —'Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso- instrumento de
planejamento utilizado para organizar e prever a saída de recursos, tixando
quantitatiVamente e periodicamente, a cada bimestre, os valores que serão
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sacados das contas correntes bancárias de titularidade do municipio de Santa
Teresa, para honrar compromissos assumidos resultantes da execução

orçamentária e extraorçamentária.
lll — Se sujeita a este Decreto os órgãos da Administração Direta do Poder
Executivo, Municipal.

CAPÍTULO II

DA PROGRAMAÇÃO FlNANCEIRA E DO CRONOGRAMA BIMESTRAL DE
DESEMBOLSO

Seção [
Das Finalidades

, “Art. 2.“ A programação financeira e o cronograma bimestral de
desembolso, “com o objetivo de cumprir o principio do planejamento e do
equilíbrio das contas públicas e destina-se a:

l -— assegurar às Secretarias ou Órgão Municipal a implementação do
planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos
programas de governo, em consonância com o Plano Plurianual 2022-2025;

ll— identificar e eliminar, quando houver, as causas dos déficits financeiro ou
orçamentário;

Ill —— servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho
e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais
previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, ã'lº da Lei
Complementar nº. 1012000;

lV — possibilitar identificar as falhas no planeja mento orçamentário;

V —- permitiro planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal
e o controle'deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº.
101/2000; ' '

'Vl— fazer frente financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de
RiscosFiscais de que trata o 9 sº do art. 4º' da Lei Complementar nº. 101/2000 e
previsto noorçamento na Reserva de Contingência, conforme alínea “b” do
inciso Ill do _art. 5º da mesma Lei;

VII —'permitir a correta utilização dos recursos Financeiros iegalmente vinculados
ao objeto'de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorreuoºingresso;

VIII — permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os
decorrentes" de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;
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IX —— viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto
orçamentário-Hnanceiro, previsto na Lei Complementar nº. 101, no exercício e
nos dois seguintes:

a) da renúncia de receita, conforme art. 14, e a comprovação das medidas de
compensação, quando for o caso;

b) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamentai, prevista no
inciso i do art.16;

c) da deSpe'sa obrigatória de caráter continuado, prevista no 5 1º do art.17.

CAPÍTULO III

PRIODICIDADE DE REVISÃO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO E DE
EXECUÇÃO DA DESPESA

. ' ' 3 "Art. 3.º As metas de arrecadação previstas no anexo do inciso I 5
1º do artiº' deste Decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de
Execução Bimestral de Desembolso previstos no anexo do inciso II % ªiº do art. 1º
deste Decreto, deverão ser revistos, periodicamente, com vistas a adequar o
pianejamento à receita realizada e às novas previsões para os bimestres
subsequentes.

. _ Art. 4.“ O planejamento da receita e da despesa deverá ser
refletido no" Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº.
101/2000; ' '

_ I-Art. 5.º Havendo a abertura de' crédito adicional que resulte no
aumento 'da'despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação e ou convênio não previsto, o mesmo deverá repercutir
no orçamento através da reestimativa da receita.

CAPÍTULO IV
DOS DESEMBOLSOS FINANCEIROS

Seçãol
Dos Critérios para os Desembolsos Financeiros

.. 'Art. 6.º As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município, no
Passivo Financeiro e no Passivo Permanente obedecerão à estrita ordem

cronológica de seus vencimentos de acordo com o vínculo de recursos.à 1º. A observância da ordem de que trata o caput poderá ser
alterada:

I — para os pagamentos de diárias;

II — no pagamento de sentenças judiciais.

III — nos casos em que decorrem vantagens financeiras para o Erário, como
descontos e abatimentos que sejam capazes de justlt' car a alteração da ordem;
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IV — nos casos em que forem decretadas Situação de Emergência e Estado de
Calamidade Pública no Município;

. Art. 7.º A elaboração dos contratos e atos convocatórios de
licitação, no'que se refere à forma prevista na alinea “b" do inciso XIV do Art. 40
e inciso Ill do Art, 55 da Lei 8666/93, deverá obedecer ao cronograma de
execução bimestral de desembolso de que trata este Decreto.

_ - Seção II
» _ - Dos Repasses Financeiros para o Poder Legislativo

(='Ai't. 8.º Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão
realizados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

; Art. 9.º Os repasses financeiros ao Poder Legislativo atenderão aos
limites“ constitucionais e serão encaminhados mensalmente utilizando o sistema
de dúodécimos, nos percentuais previstos em lei, tendo como base a receita
arrecadada no ano anterior ou o valor do orçamento previsto pelo Legislativo,
caso esse for menor que o percentual da receita apurada.

Seção II!

Dos Repasses Financeiros para atender as Vinculações Constitucionais eLegais e as Receitas de Aplicação

, ( Art. 10. Os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento
- do Ensino —. MDE, de que trata o Art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996, serão

transferidos para a conta corrente vinculada, até a data e no percentual previsto

no 55º do Art; 69 da Lei nº 9. 394, de 1996, sendo:

I — recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo
dia;

II — recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o
trigésimo dia;

III —— recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o
décimo dia-do mês subsequente.

_ : Art. 11. Os valores vinculados às Ações e Serviços Públicos da
Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para ins de controle
e padronização de rotinas.

-Art.' 12.0 produto de alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público e os recursos provenientes de transferências voluntárias,
convênio ou congêneres, serão depositados em contas bancárias vinculadas
específicas para atendimento do disposto no inciso I dos Art 44 e 50 da LeiComplementar 101, de 2000. ==» ,,=,=,,g,,=,,

COSTA.. suiaou'nn conuªumsvsl.:::-12: (”27Da!
IS. 43: anl—0100

Art. 13. Os rendimentos financeiros decorrentes das receitas

oriundas de recursos vinculados de que tratam os Art. 10, 11 e 12 deste Decreto
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serão contabilizados como receita patrimonial e terão o mesmo objeto de

aplicação doque o depósito que lhe originou a receita.
CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO

Art. 14. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser
abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua
execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos

correspondentes.

— Art.15. Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos
Estratégicos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda, autorizada a
realizar o 'contingenciamento provisório das dotações orçamentárias, no caso de
não realização da receita, ou tendência desta, estimada na Lei Orçamentária
Anual, podendo ocorrer à recomposição das dotações de forma proporcional às

' reduções efetivadas, no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que
parcial., '

l-.Parágrafo único. A limitação de empenho e movimentação
financeira deverá obedecer aos critérios fixados na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

: Art. 16. Os saldos não utilizados, ao final de cada mês, dos limites
dosv'aicre'stixados nos anexos dos incisos I, II do art. lº deste Decreto, poderão
ser utilizados nos meses subsequentes.

CAPÍTULO VI
Do Fechamento dos Balancetes Mensais

Art. 17. O fechamento dos balancetes mensais e encaminhamento
das prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo—
TCEES, deverão estar em conformidade com as instruções normativas
publicadas pelo TCEES para a prestação de contas mensais, em especial a IN
43, de 2017 e suas alterações.

Art. 18. O almoxarifado e controle do patrimônio municipal serão
encerrados pelos setores responsáveis no ultimo dia útil de cada mês.

CAPiTULp vn
DAS DISPOSIÇOES FINAIS

» ;"Art. 19. A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das
normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal sob a orientação e
fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos e
da Secretaria Municipal de Fazenda, que comunicarão ao Prefeito Municipal o
resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederão a avaliação do
cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias. Assinada
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Art. 20. Os ordenadores de despesas são responsáveis pela
observância do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria
de que trata este Decreto especialmente as contidas na Lei Federal nº 4. 320 de
17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101/2000, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 2809/2021) na Lei do Plano Plurianual de
investimentos 20222025 (Lei nº 2827/2021) e na Lei Orçamentária Anual (Lei nº
2828/2021)? sendo que o ordenador de despesas deverá atentar para que, ao
final do exercício financeiro, a despesa empenhada esteja limitada ao total da
respectiva diSponibilidade financeira por fonte de recursos.

Art. 21. Em observância ao princípio da anualidade do orçamento,
previsto no' art. 2“ da Lei Federal nº 4320/1964, as despesas relativas a

' contratos de vigência plurianual deverão ser empenhadas em cada exercício
financeiro pela parte nele a ser executada.

..Art 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2022.

- ' _,;Publique-se, registre-se e cumpra-se.

í Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, em 26 de janeiro de 2022.
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