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Valdi Luis Goldschrnidt, PreÍêito Municipal de Cândido Godói, Estado do Rio Grande do Sr.rl,

no uso das atribuições legais,

Art. l" - Ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de
desembolso para a execução do orçarrrento municipal do exercício financeiro de 201 7, na forma dos anexos I do
presente Decreto, conforme disposto no arligo 80, parágrafo único, da Lei Cornplementar no 101, de 04 de maio
de 2000.

AÍt.2" - O total geral do orçamentô fica contingenciado em (0,00 Yo) zero por cento, para fins
de equilíbrio das contas públicas.

ESTABELECE A PROGRAMAÇAO FINANCEIR{ E O
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PARA FINS DA f,XECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICiPIO. NO EXERCICIo FINANCEIRo DE 20I7.

Art, 3" - A verificação do cumprimento da Prograrração Financeira far-se-á
quadrimestralmente, por Orgão, e, se verificado o desequilíblio fiscal, o ajuste áos limites estâbelecidos por este
Decreto deverá ser prornovido pelo Olgão que lhe der causa, no quadrimestre seguinte.

ESTADO DO RIO GRÂNDE DO SUL
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DECRETO NO 083/2017, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Art.4'- A Secretaria Municipal da l:'azenda fica autorizada a ajustar a programação financeira,
ern decorência dos créditos adicionais que vierem â ser abertos, bem como os créditos especiais reabertos,
clesde clue não comprometâm a obtenção do superávit
na LDO;

rmano prevl o exercício, conforme estabelecido

Art. 5"- Este Decreto entra ern vigor na de sua licação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cândido odó S em 05 dejaneiro de 2017.

egistre-se e publique-se
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Administração

DECRETA:

Parágrafo único: A não-recondução no quadrimestre seguinte aos limites estabelecidos por este decreto
acaretará ao Orgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto
no artigo 9" da Lei Complementar n" l0l, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamcntárias.
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