
 
 

 
 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 
Declaro que a gestão da execução orçamentária e financeira dos 

órgão da administração publica municipal, para o exercício de 2021, será desenvolvida SEFIP, 

juntamente com o acompanhamento do Controle Interno, com o objetivo de assegurar o 

equilíbrio fiscal, a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações do Governo, o 

acompanhamento dos índices e metas bimestrais, bem como tendo em consideração:  

 

I – o constante nos Decretos nº.143 de 28 de abril de 2020 e Decreto nº. 250 de 28 de julho de 

2020;  

II - o disposto no art. 9° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, e nas Leis 

nº 2.829 de 02 de outubro de 2020 – LDO 2021, e n° 2.831 de 14 de zembro de 2020 – LOA 

2021;  

III –  a meta de resultado primário constante no art. 2º e Anexo I da Lei nº 2.829 de 02 de 

outubro de 2020 – LDO 2021; 

IV – a necessidade de se promover o equilíbrio das finanças públicas, no menor tempo possível; 

V –  a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de alcançar responsabilidade na gestão 

fiscal conforme preleciona a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000; 

VI -  a necessidade de participação dos gestores públicos no esforço solidário de ajuste fiscal;  

VII – a necessidade de evitar prejuízos aos serviços públicos essenciais prestados pelo 

município;  
VIII - a programação orçamentária da despesa dos órgãos e das entidades do Poder Executivo 

Municipal será estabelecida com base na Lei nº 2.829 de 02 de outubro de 2020 – LDO 2021, e 

na Lei n° 2.831 de 14 de zembro de 2020 – LOA 2021, e complementarmente, em orientações 

técnicas do Departamento de Planejamento e do Controle Interno; 

IX – nenhuma despesa poderá ser contraída sem que haja a devida justificativa, e estudo técnico 

de impacto orçamentário, pautado na extrema necessidade pública para execução de serviços 

essenciais à coletividade. 

X - as incertezas quanto ao desempenho da economia e consequente impacto no ingresso de 

receitas no ano de 2021; 
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