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Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº. 005/2018
Estabelece Normas de Execução Orçamentária e Programação do Município de Campos
dos Goytacazes para o exercício de 2018, abre o orçamento e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica
do Município de Campos dos Goytacazes, Lei 8.801, publicada em 02 de janeiro de 2018,
os artigos 8º e seguintes da Lei Complementar 101/00 e os artigos 47 e seguintes da Lei
4.320/64, e

Art. 3º- Não será permitido realizar despesas e estabelecer compromissos contratuais
anuais, acima das dotações atuais disponíveis.
Parágrafo único - É de responsabilidade dos ordenadores de despesa a rescisão,
redução parcial dos contratos ou descontinuidade de serviços para atender o disposto no
“caput” deste artigo.
Art. 4º – Os saldos orçamentários não comprometidos ou não utilizados poderão ser
transferidos pela Secretaria Municipal da Transparência e Controle, no limite estabelecido
no inciso III, artigo 3º, da Lei 8.801/17.

DECRETA:
Art 1º- A execução orçamentária e ﬁnanceira para o exercício de 2018, obedecerá as
normas vigentes de Administração ﬁnanceira e Contabilidade Publica, e ao disposto no
presente decreto, para todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.
Art 2º- A execução orçamentária de 2018 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 e prioridade a seguir:

Art. 5º - As dotações destinadas ao pagamento de pessoal e encargos Sociais, Juros,
Encargos e Amortização da divida Publica e Cartas de Crédito, ﬁcam integralmente liberadas
e poderão ser executadas mediante a necessidade de cada Órgão/Entidade.
Art. 6º - As despesas destinadas ao pagamento de Pessoal e Encargos Sociais ﬁcarão
limitadas ao montante a ser deﬁnido em decreto com normas complementares relativas a
execução orçamentária, e os acréscimos que venham a impactar esses limites deverão ser
previamente submetidos à Secretaria Municipal da Transparência e Controle, pelos titulares
dos Órgãos e Entidades.

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;
VI- Compromissos decorrentes de contratos plurianuais; e
VII – Demais despesas
Parágrafo único - Aberto o orçamento, os órgãos e entidades da Administração Direta
e Indireta, encaminharão à Secretaria Municipal da Transparência e Controle, as Notas de
Solicitação de Despesas – NSD, juntamente com as Notas de Crédito – NC, para emissão
de empenhos globais e/ou estimativos do custeio ﬁxo, conforme preceitua os § 2º e 3º,
artigo 60, da Lei 4.320/64, priorizando as despesas dispostas no artigo 3° deste decreto.

Art. 7° - As solicitações de créditos adicionais (suplementares, especiais ou
extraordinários), formuladas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta,
deverão ser encaminhadas à prévia apreciação da Secretaria Municipal da Transparência
e Controle e somente terão prosseguimento se indicarem os recursos a serem incluídos no
orçamento ou a compensação por anulação de dotações orçamentárias já previstas para o
próprio órgão ou entidade.
Parágrafo único- A abertura de créditos adicionais poderá ser efetuada,
independentemente de solicitação, mediante proposição da Secretaria Municipal da
Transparência e Controle.
Art. 8º. O excesso de arrecadação apurado na Administração Indireta, incluindo
os Fundos Especiais, durante o exercício de 2018, proveniente de sua receita própria
e devidamente atestado pela Secretaria Municipal da Transparência e Controle, deverá
ser prioritariamente, utilizado para compensar créditos adicionais destinados a atender
despesas de “Pessoal e Encargos Sociais”.
Art. 9º. Ficam autorizadas as Secretarias Municipais da Transparência e Controle e
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de Gestão de Pública a expedir normas para disciplinar a aquisição de bens e serviços,
podendo dispor inclusive sobre a ﬁxação de critérios de aquisição, padronização de
especiﬁcações, deﬁnição de preços de referência, condições de entrega e recebimento,
além de padronização de regras contratuais, observada, nesse último caso, a orientação
da Procuradoria Geral do Município.
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Art. 11º – Fica aberto o Orçamento 2018 do Município.
Art. 12º- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de
1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de janeiro de 2018.

Art. 10º. As Secretarias Municipais da Transparência e Controle e de Fazenda editarão
as normas complementares que se ﬁzerem necessárias à execução orçamentária e
ﬁnanceira do Município para o exercício de 2018.

VIVA A SUA CIDADE

RAFAEL DINIZ
- Prefeito -
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