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01) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Normatizar os procedimentos da execução orçamentária e financeira; 

1.2) Garantir a execução das ações prioritárias da administração municipal; 

1.3)  Fixar recursos referentes ao custeio, em quotas mensais a serem repassadas aos órgãos 
integrantes da esfera municipal; 

1.4) permitir o controle financeiro da execução orçamentária. 

 

2) DOS PROCEDIMENTOS:  
A execução orçamentária e financeira para o exercício corrente  obedecerá às normas vigentes 
de Administração Financeira e Contabilidade Pública, e ao disposto no Decreto municipal, para 
todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta. 
 

2.1) Da programação financeira   

2.1.1) Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias –LDO, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira e o 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;  

2.1.2) A Secretaria de Finanças junto com a Secretaria Municipal  de Planejamento e 
Coordenação, obedecidos às prioridades definidas pelo Governo, elaborará a programação de 
gastos bimestrais, com base nos estudos previstos de receitas e despesas bimestrais, 
considerando a expectativa de inflação e quadro de detalhamento da despesa alteração pelos 
créditos adicionais; 

2.1.3) A Secretaria de Finanças, será a executora da Programação Financeira de Desembolso, a 
qual compete a elaboração e fixação das quotas bimestrais, bem como o controle sobre a sua 
execução; 

2.2) Da Execução Orçamentária da Despesa   

 
2.2.1) A execução orçamentária da despesa  será baseada no fluxo de ingressos de recursos, 
devendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta obedecerem, dentro da 
programação financeira estabelecida, a ordem de prioridade a seguir: 
 
I - Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Outros Benefícios a Servidores; 
II - Dívida Pública; 
III - Precatórios e Sentenças Judiciais; 
IV - Obrigações Tributárias e Contributivas; 
V - Concessionárias; 
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VI - Compromissos decorrentes de contratos plurianuais cuja nota de autorização de despesa já 
tenha sido emitida, pelo seu valor integral, no ato da assinatura do respectivo contrato; e 
VII - Demais despesas. 
 
Obs: Com base na cota financeira mensal disponível,  será estipulada cota mensal de 
programação de empenhamento para cada Órgão, que se rá rigorosamente respeitada, 
observadas as exceções previstas em Lei; 
 
2.2.2) Não será permitido realizar despesas e estabelecer compromissos contratuais anuais, 
acima das dotações atuais disponíveis; 
 
2.2.3) os recursos legalmente vinculados à finalidade especifica serão utilizados exclusivamente 
para atender a objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer 
o ingresso; 
 
2.2.4) Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e do 
cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 
9º, da Lei complementar nº 101, bem como aqueles definidos na lei Orçamentária Anual; 
 

2.3) Disposições Gerais  

2.3.1) A administração direta e indireta na execução orçamentária,  deverão obedecer às normas 
vigentes de Administração Financeira e Contabilidade Pública, e ao disposto no Decreto 
municipal; 

2.3.2) Atentar para o atendimento pleno das disposições contidas nesta Norma Interna; 

2.3.3) Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno. 

 


