
DECRETO Nº 2113, 10 DE AGOSTO DE 2010.

Dispõe  sobre  a  limitação  de  despesas  do  
orçamento municipal 2010, constantes da Lei  
Municipal  de  nº  1790,  de  15  dezembro  de 
2009, e dá outras providências.

MARINO JOSE FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado 
de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 

Considerando o disposto no art. 9° da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, e nos artigos 22 e 47 da Lei Municipal  nº Lei nº 1752, De 16 De Setembro De 
2009 e alterações - LDO/2009, que estabelece os Critérios e Formas de Limitação de 
Empenho;

Considerando  a  necessidade  da  limitação  de  empenho e  movimentação 
financeira, com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas 
públicas para o exercício financeiro vigente;

Considerando que, até o mês de julho   do exercício de 2010, a Receita realizada 
da  Administração  Direta  alcançou a  importância  de  R$  44.634.952,02  (quarenta   e 
quatro milhões seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e dois 
centavos), acusando uma arrecadação media  efetiva  mensal de R$ 6.376.421,72    (seis 
milhões trezentos e setenta e seis mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e dois 
centavos),  ficando bem  abaixo da media mensal  aprovada na  Lei Orçamentária nº 
1790/2009,  levando-se  em  consideração  uma  arrecadação  prevista  mensal  de  R$ 
8.724.210,18 (oito  milhões  setecentos  e  vinte  e  quatro  mil   duzentos  e  dez  reais  e 
dezoito centavos).

Considerando que, até julho de 2010 o comportamento da receita vem gerando 
um deficit  na  arrecadação de aproximadamente  de  26,91 % em relação a  previsão, 
levando-se em consideração que tanto a previsão quanto o arrecadado foi utilizado a 
media mensal. 

Considerando que, nos termos  da Lei Complementar n.º 101/2000, verificado e 
comprovado,  que  a  realização da  receita  poderá  não comportar  o  cumprimento  das 
metas,  o  Executivo  deverá  PROMOVER  LIMITAÇÃO  DE  EMPENHO E 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, segundo os critérios fixados nos artigos 22 e 47, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1752 – LDO/2010, adequando-se a fixação das 
despesas às receitas realizadas;

Art.  22   Se  for  necessário  efetuar  a limitação  de empenho e movimentação  
financeira  de  que  trata  o  artigo  9°  da  Lei  Complementar  n°  101/2000,  o  Poder  
Executivo  apurará  o  montante  da  limitação  e  informará  a  cada  um  dos  poderes  
referidos no artigo 20 daquela Lei Complementar o montante que lhe caberá limitar,  
segundo o disposto neste artigo.



§ 1º O montante da limitação a ser procedida por cada órgão referido no caput 
será  estabelecido  de  forma  proporcional  à  participação  de  cada  um  na  base  
contingenciável total.

§ 2º A base contingenciável  corresponde ao total das dotações classificadas  
como despesas primárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2010, excluídas:

I- as despesas ressalvadas da limitação de empenho, conforme o artigo 9°,  
§ 2°, da Lei Complementar no 101/2000.

Art. 47  Se verificado que ao final do bimestre o não cumprimento das metas de  
equilíbrio financeiro, que visa obtenção de resultado primário conforme determinação  
da Lei Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo e Legislativo, efetivar-se-ão a  
limitação de empenho e movimentação financeira de forma proporcional ao montante  
dos recursos alocados com base nos seguintes critérios:

I- limitação de empenhos relativos a investimentos a serem executados com 
recursos próprios do orçamento;

II- limitação de empenhos de despesas relativas a viagens e diárias;
III- limitação de empenhos de despesas gráficas;
IV-limitação de empenhos de despesas relativas à veiculação – institucionais  

pela  mídia,  excetuando-se  as  decorrentes  da  disponibilização  de  informações  de  
interesse da coletividade prevista na Lei Complementar n° 101/00;

V- limitação de despesas com combustíveis e derivados, exceto para a frota que  
atende os serviços públicos essenciais de saúde e educação.

Parágrafo único   Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais prevista nas emendas constitucionais nº 14 e 29, inclusive  
aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

Considerando que, em razão dos demonstrativos contábeis , a Receita arrecadada 
até julho de  2010, apresenta o valor total aproximado de R$ 44.634.952,02 (quarenta  e 
quatro milhões seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e dois 
centavos) e que projetados aos demais meses e considerando essa tendência  alcançará 
um valor anual aproximado  de R$ 76.517.060,64 (setenta e seis milhões quinhentos e 
dezessete mil sessenta reais e sessenta a quatro centavos.

Se  o  comportamento  da  arrecadação  manter  essa  tendência,  a  frustação  de 
receitas para os cofres do município representará 26,91% em relação a previsão, sendo 
relevante  e   necessário  medidas  urgentes  para  os  ajustes  na  busca  do  equilíbrio 
financeiro.

DECRETA:

Art.  1º   Para  fins  de  limitação  de  empenhos,  fica  bloqueado  o  valor 
correspondente 26,91 %  do saldo atualizado das dotações a partir de agosto de 2010, de 
todas as Secretarias Municipais correspondentes às despesas, dispostas no art. 47 da Lei 
Municipal nº 1752 – LDO/2010, excetuadas as despesas correspondentes ao parágrafo 
único do mesmo artigo. 



Parágrafo  único.  O  percentual  definido  poderá  ser  revisto,  a  critério  da 
Secretaria  de  Finanças  e  da  Secretaria  de  Planejamento  e  Coordenação,  se  houver 
alteração  significativa  no  ingresso  das  receitas  dos  referidos  recursos  em relação  à 
projeção de arrecadação estabelecida para o Exercício.

Art.  2º  São  responsáveis  pela  implementação  das  ações  necessárias  ao 
cumprimento deste Decreto, os Secretários Municipais e o Chefe de Gabinete.

Parágrafo único.  As Unidades Orçamentárias e Administrativas  competentes 
adotarão  as  medidas  e  procedimentos,  inclusive  com  relação  aos  contratos  e  às 
licitações, necessários à redução das despesas e à sua adequação aos limites fixados 
neste Decreto.

Art. 3º  A Comissão de Controle da Execução Orçamentária nomeados através 
da Portaria nº 291 de 10 de agosto de 2010 com a finalidade especifica para gerenciar a 
execução do orçamento na busca do equilíbrio financeiro, poderão expedir instruções 
complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 10 de agosto de 2010.
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