
DECRETO Nº  2340 DE 11 DE ABRIL  DE 2012.

Dispõe sobre  a  verificação  da Possibilidade  
de contrair obrigação de despesas nos últimos  
8  meses  do  mandato    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 atendendo, em 
especial o artigo 42º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

Considerando o disposto no art. 42° da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000: “ É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres  do  seu  mandato,  contrair  obrigação  de  despesa  que  não  possa  ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”;

Considerando  a  necessidade  do  levantamento  das  disponibilidades  de  caixa 
liquida em 30 de abril de 2012 , servindo como parâmetro para   estipular o limite para 
contrair ou  não  novas despesas nos últimos  08 meses de mandato;

Considerando que o município deverá  disponibilizar esse levantamento para 
averiguações  por  parte  dos  órgãos  fiscalizadores  e  especificamente  ao  Tribunal  de 
Contas do Estado de Mato Grosso;

Considerando que para fins de apuração da disponibilidade de caixa “liquida”, 
será  utilizado o modelo divulgado na Internet  e  na capacitação dos Jurisdicionados 
realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em meados de abril de 
2012;

DECRETA:

Art.  1º   Fica   estabelecido  o  limite  para  contrair  obrigação  de  despesa  nos 
últimos 08 meses  de acordo com o levantamento que será efetuado no fechamento do 
Balancete  Financeiro  do mês  de abril  de 2012 e demonstrado  conforme modelo  do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Art.  2º  São  responsáveis  pela  implementação  das  ações  necessárias  ao 
cumprimento deste  Decreto, os Secretários Municipais,  da Administração Direta e os 
responsáveis pela Administração  Indireta.



Parágrafo único. Se disponibilidade de caixa líquida demonstrada  for positiva 
será o limite para contrair  novas despesas no período de 08 meses – observando  o 
princípio  da  prudência  na  previsão  de  receita  e  despesa.  Ocorrendo  alteração 
significativa no ingresso das receitas superando a projeção,  poderá ser utilizada em 
novas despesas. Se a disponibilidade de caixa líquida for negativa, significa que não 
poderá  assumir  novas  despesas  e  ainda  terá  que  bloquear  dotação  orçamentária  em 
observância ao art.1º,§1º,LRF.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário.
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