
DECRETO Nº 12.968 DE 08 DE OUTUBRO DE 1998 

(Publicação DOM de 09/10/1998;02) 

 

Estabelece Normas Para Aprovação de 
Cronogramas de Desembolso Financeiro no 

Âmbito da Administração Municipal e Dá Outras 
Providências. 

 

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA 

Artigo 1º - O Gabinete do Prefeito, as Secretarias Municipais e o Gabinete da 
Primeira Dama, no âmbito de suas competências, adotarão medidas destinadas 
ao controle de seus recursos, de modo a respeitar os limites impostos pelo 
programação financeira. 

Artigo 2º - Caberá exclusivamente à Secretaria Municipal de Finanças e Recursos 
Humanos, o gerenciamento e controle da programação financeira, bem como a 
aprovação dos cronogramas de desembolso financeiro relativos a toda e qualquer 
despesa a ser realizada, inclusive com aquelas oriundas da contratação de 
pessoal. 

Artigo 3º - São competentes para aprovar cronogramas de desembolso financeiro 
de despesas decorrentes da aquisição de materiais, contratação de serviços e/ou 
obras: 

I - o Diretor do Departamento Financeiro, nas despesas que não ultrapassem o 
equivalente a 10.000 vezes o valor da UFIR vigente na data da autorização; 

 
II - o Secretário Municipal de Finanças e Recursos Humanos, nas despesas que 
não ultrapassem o equivalente a 100.000 vezes o valor da UFIR vigente na data 
de autorização; 

 
III - o Prefeito Municipal, nas despesas de valor superior ao fixado no inciso 
anterior, após manifestação do Secretário Municipal de Finanças e Recursos 
Humanos. 



§1º - As autoridades mencionadas nos incisos I e II deste artigo tem o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para dar andamento aos processos e proferir a respectiva 
decisão, desde que estejam aqueles devidamente instruídos; 

§2º - Nos processos referentes ao inciso III o Prefeito Municipal terá o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas para decidir. 

Artigo 4º - Toda e qualquer solicitação para contratação de pessoal somente terá 
prosseguimento mediante autorização do Prefeito Municipal, ouvido previamente o 
Secretário Municipal de Finanças e Recursos Humanos. 

Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Campinas, 08 de outubro de 1998 

FRANCISCO AMARAL 
PREFEITO MUNICIPAL 

ÁLVARO CÉSAR IGLESIAS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E RESPONDENDO P/ 

SECRETARIA DE FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS 
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Prefeito, na data supra. 
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