
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 013, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019.

Inclui dispositivos ao AIt. 15 do
Decreto Executivo n° 011/2017.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 53 da Lei Orgânica
Municipal,

D E C RE T A:

Art. 1° Ficam incluídos os incisos IX ao XVII no S 1° e os S 4° e S 5° no Art. 15
do Decreto Executivo nO011, de 26 de janeiro de 2017, que Dispõe sobre a observância da
ordem cronológica de pagamentos nos contratos celebrados pelo Poder Executivo do
Município de Carazinho, com a seguinte redação:

"AIt. 15...
S 1°...
IX - a manutenção de serviços de iluminação pública;
X - os serviços de publicidade institucional;
XI- os serviços bancários;
XII- o transpolte escolar;
XIII- as despesas decorrentes da manutenção e locação de máquinas e

equipamentos;
XIV - os agentes de integração de estagiários;
XV - gestores de pagamentos de combustíveis e vale-alimentação;
XVI- os seguros em geral;
XVII- os serviços de telefonia móvel e fixo e internet.

S 4° Os repasses decorrentes de contratos de gestão celebrados no
âmbito da Lei Municipal nO 8.345/2018, serão efetuados até o 3° dia útil do mês
subsequente da prestação do serviço.

S 5° As parcelas dos recursos transferidos no âmbito das parcerias
celebradas no âmbito da Lei Federal nO 13.019/2014, serão liberadas em estrita
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, tendo por referência o
100 dia útil do mês correspondente." (NR)

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de fevereiro de 2019.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Boi ina
Secretário a Administração e Gestão
DS/DDV
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