
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 002/2020*

Dispõe sobre a aprovação para o Exercício 2020 do
Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD do
Poder Executivo Municipal, suas Autarquias, Fundos
e Fundações dependentes, e dá outras providências.

 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUAMARÉ, no uso de suas
atribuições legais, com base nos incisos IV e VI do art. 45 da Lei
Orgânica do Município, o artigo 8º da Lei Complementar Nº 101 de
04 de maio de 2000. O artigo 3º da Lei Nº 734 de 04 de julho de 2019
e a Lei Nº 756 de 27 de dezembro de 2019,
DECRETA:
 
Artigo 1º - Fica aprovado para o Exercício 2020, em conformidade
com a estrutura definida pela Lei Nº 756, de 27 de dezembro de /2019,
O Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), em anexo,
correspondente a programação das secretarias municipais e órgãos
equivalentes, das autarquias, fundos e fundações dependentes da
administração pública municipal que integram os orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social
 
Artigo 2º - A execução orçamentária no âmbito do poder executivo,
ficara a cargo de cada Secretaria ou órgão equivalente, autarquia e
fundação e a execução orçamentária e financeira dos Fundos
Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social ficará a cargo de
cada secretario titular da pasta ao qual se vincula o fundo, com
observância e estrutura de custo dos projetos e atividades, segundo a
natureza da despesa, em consonância com os respectivos programas
de trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual – Lei Nº 756 de 27 de
dezembro de 2019.
 
Artigo 3º - As despesas serão administradas orçamentariamente por
cada secretaria e órgão equivalente, autarquia, fundos e fundações
dependentes da administração pública municipal
 
Artigo 4º - A utilização dos recursos que compõem a estrutura de
custos dos projetos e atividade, obedecerá a Programação Financeira e
o cronograma de execução mensal de Desembolso, aprovado pelo
chefe do poder executivo, conforme prevê o artigo 8º da Lei
Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.
 
Artigo 4º - Os Orçamentos que integram o Quadro de Detalhamento
da Despesa – QDD das secretarias municipais e órgãos equivalentes,
das autarquias, fundos e fundações dependentes da administração
pública municipal serão executadas observando os limites de até 2/12
(dois doze avos) nos primeiros meses em virtude do empenhamento
das despesas gerais de caráter continuado e até 1/12 (um doze avos)
nos demais meses, limitados aos valores fixados em cada unidade
orçamentária. Sem prejuízo das modificações autorizadas pela Lei Nº
756 de 27 de dezembro de 2019.
 
Artigo 5º - O quadro de Detalhamento de Despesa –QDD da
administração direta e indireta será modificado por Decretos do
Executivo, através de alterações no QDD ou créditos adicionais
suplementares e especiais.
 
Artigo 6º - Compete a Contadoria Geral do Município e a Secretaria
Municipal de Finanças respectivamente, o controle da execução
orçamentária e financeira, ambos através dos Sistemas 1Doc e Ágil de
gestão municipal em acordo com as normas estabelecidas pela
administração municipal.
 
Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020
 



Palácio Luiz Virgílio de Brito em Guamaré/RN em, 07 de janeiro de
2020
 
FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal
 
*Republicado por Incorreção 
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