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D E C R E T O  Nº 29 /2017 

 
 

Estabelece a Programação Financeira de Desembolso do 
Município de Bela Vista, para o exercício de 2018 e dá 
outras providências. 

 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELA VITA DO PIAUÍ, 
  usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
      D   E   C   R   E   T   A  
 
 Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira de Desembolso do Município de BELA VISTA, 
para o exercício de 2018, conforme anexos integrantes deste Decreto. 
  
 Art. 2º - As unidades orçamentárias poderão, após prévia consulta à Secretaria de Finanças, 
utilizarem os recursos financeiros para a realização das despesas necessárias ao desenvolvimento das 
atividades e projetos programados para cada mês, incluindo-se no montante os gastos com recursos 
humanos, em conformidade com o estabelecido nos anexos referidos no artigo anterior. 
  
 Art. 3º - As despesas mensais de cada unidade orçamentária somente poderão ultrapassar os 
valores estabelecidos no anexo deste Decreto, com aprovação prévia da Secretaria Municipal de Finanças 
e após publicação da alteração da programação financeira de desembolso. 
  

Art. 4º - Verificando-se, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, será promovido, por ato próprio e nos montantes necessários, limitação de 
empenho, tanto para despesas correntes como para despesas de capital. 
 § 1º - A limitação de empenho prevalecerá pelo período necessário para obtenção do equilíbrio 
orçamentário e financeiro estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais. 
 § 2º - Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais 
do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. 
 § 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das 
dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções realizadas. 
 
 Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Bela Vista do Piauí, em 05 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 
 

 


