LEIN!! 637 /2022

DE 21 DE JUNHO DE 2022.

EMENTA: Dispoe sobre as Diretrizes para elaboracao e execucao da Lei
Orcamentaria para o Exercfcio Financeiro de 2023 e da outras providencias
O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, ESTADO DO CEARA., no uso de
suas atribuicoes conferidas por Lei, faz saber que a Camara Municipal APROVOU, E EU,
SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

CAPITULOI
DISPOSICOES PRELIMINARES
Art. 12 - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2Q, da Constituicao
no
art. 4Q da Lei Complementar nQ 101, de 04 de maio de 2000 ea Lei Organica
Federal,
do Municfpio de Missao Velha, ficam estabelecidos as diretrizes orcamentarias para o
Exercfcio Financeiro de 2023, compreendendo:

IV.

as metas e prioridades da Admintstracao Publica Municipal;
a estrutura e organizacao dos orcamentos:
as diretrizes gerais para a elaboracao e a execucao dos orcamentos do
Municfpio e suas alteracoes:
as disposicoes sobre receitas publicas municipais e alteracoes na

V.

legislacao tributarla:
as disposicoes relativas as despesas do Municfpio com pessoal e encargos

I.
II.
Ill.

sociais;
as disposicoes sobre a dfvida publica municipal;
as metas e riscos fiscais;
as disposicoes finais.

VI.
VII.
VIII.

Art. 22 - Integram esta Lei, os seguintes anexos:

a)
I.
II.
III.
IV.

Metodologia e Mem6ria de Calculo das Metas Anuais
Evolucao da Receita;
Evolucao da Despesa;
Resultado Primario e Nominal;
Montante da Dfvida.

b) Anexo de Metas Fiscais
Metas Anuais;
Avaliacao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercfcio Anterior;
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Tres
Exercfcios Anteriores;
IV. Evolucao do Patrirnonio Lfquido;
v. Origem e Aplicacao dos Recursos Obtidos com Altenacao de Ativos;
VI. Avaliacao e Situacao Financeira e Atuarial do RPPS;

I.
II.
III.
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VII.
VIII.

Estimativa e Compensacao de Remincia da Receita;
Margem de Expansao das Despesas Obrigat6rias de Carater Continuado;
c) Anexo de Riscos Fiscais (Descrevendo os Riscos Fiscais e as Providencias)

CAPiTULO II
MET AS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Art. 32 - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2Q, da Constituicao
Federal as metas e prioridades da Adrninistracao Publica do Municipio Missao Velha
Ceara, para o exercfcio de 2023, serao as definidas quando da aprovacao do PPA (2022
2025), o que assegurara a compatibilidade exigida na legislacao, assim como as
demandas da sociedade civil, manifestada em audiencia publica,
Art. 4!! - As metas e prioridades poderao ser ampliadas, de acordo com as
disponibilidades financeiras do Municfpio.
Art. 52 - 0 Projeto de Lei Orcarnentaria Anual para 2023, sera elaborado em
consonancia com o Plano Plurianual 2022/2025 e atendera aos seguintes princfpios:

I. Gestao com foco e resultados
Perseguir indicadores estrategicos de governo que reflitam os impactos na
sociedade, buscando padr6es 6timos de eficiencia, eficacia e efetividade dos
programas e projetos.
II. Participacao Social
Permanente em todo o ciclo da gestao do Plano Plurianual e dos orcarnentos
anuais coma instrumento de interacao entre o munidpio e o cidadao, para
aperfeicoarnento das polfticas publicas,
III. Transparencia
Ampla divulgacao dos gastos e dos resultados obtidos.
Art. 62  As prioridades referidas no artigo 3Q desta Lei terao precedencia na
alocacao de recursos na Lei Orcamentaria de 2023, nao se constituindo limite a
prograrnacao das despesas, nem impedimenta a inclusao de novos programas no Plano
Plurianual.
Art. 72  A Lei Orcamentaria para o Exercfcio de 2023 deve assegurar os
princf pios da justica, inclufda a tributaria, de controle social e de transparencia na
elaboracao e execucao do orcarnento, observando o seguinte:

l. o princf pio da justica social implica assegurar, na elaboracao e na execucao
do orcarnento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades
entre indivfduos e regi6es do Municfpio, bem como combater a exclusao
social;
II. o princf pio de controle social implica assegurar a todos os cidadaos a
participacao na elaboracao e no acompanhamento do orcarnento: e
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III. o prindpio da transparencia implica, alern da observacao do principio
constitucional da publicidade, a utilizacao de meio disponfveis para garantir
o real acesso dos municipes as informacoes relativas ao orcamento,

CAPiTULO Ill
DA ESTRUTURA E ORGANIZAC:AO DOS ORC:AMENTOS
Art. 8!! - Para efeito desta Lei, entendese por:

I. Funcao: o maior nl vel de agregacao das diversas areas de despesas que
competem ao setor publico:
II. Subfuncao: uma particao da funcao que visa agregar determinado
subconjunto da despesa do setor publico:
Ill. Programa: o instrumento de organizacao da atuacao governamental visando
a realizacao dos objetivos pretendidos, sendo definido por indicadores
estabelecidos no Plano Plurianual;
IV. Atividade: um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de
maneira continua e permanente, resultando em um produto necessario a
manutencao da acao do governo;
V. Projeto: um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes limitadas no tempo, das
quais resultam um produto que concorre para a expansao ou o
aperfeicoamento da acao governamental;
VI. Operacao Especial: despesas que nao contribuem para a manutencao das
acoes de governo das quais nao resulta um perlodo e nao geram
contraprestacao direta sob a forma de bens e servlcos:
VII. Diretrizes: o conjunto de prindpios que orienta a execucao dos programas
de governo;
VIII. Receita Corrente Uquida: somat6rio das receitas tributarias, de
contribuicoes, patrimoniais, industriais, agropecuarias, de services, de
transferencias correntes Ua excetuado as deducoes do FUNDEB) e outras
receitas correntes deduzidas a contribuicao para o custeio do seu sistema
de previdencia e assistencia social e as receitas provenientes da
cornpensacao financeira citada no§ 9Q do art. 21 da Constituicao Federal;
IX. Despesa Total com Pessoa}: o somat6rio dos gastos de cada Poder com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funcoes ou empregos civis e de membros do Poder, com quaisquer especies
remunerat6rias, tais como: vencimentos e vantagens, fixos e variaveis,
subsldios, proventos de aposentadoria, reformas e pensoes, inclusive
adicionais, gratificacoes, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuicoes recolhidas as
entidades de previdencia:
X. Orgao Orcamentario: constitui a categoria mais elevada da classiflcacao
institucional, ao qual sao vinculadas as unidades orcamentarias
responsaveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;
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XI. Unidade Orcamentaria: constituise em um desdobramento de um 6rgao
orcarnentario, podendo ser da adrnlnistracao direta ou indireta, em cujo
nome a Lei Orcamentaria Anual consigna, expressamente, dotacoes com
vistas a sua manutencao e a realizacao de um determinado Programa de
Trabalho.

§ 12  Cada programa identificara as acoes necessarias para atingir os seus
objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operacoes especiais, especificando os
respectivos valores e metas, bem como as unidades orcamentarias responsaveis pela
realizacao da acao,
§ 22  Cada atividade, projeto ou operacao especial identiflcara a funcao e a
subfuncao as quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria n2 42, de 14
de abril de 1999, do Mtnisterio do Orcarnento e Gestao,
Art. 92  Os Orcarnentos, Fiscal e da Seguridade Social, dlscriminarao a
despesa por Unidade Orcamentaria, detalhada por categoria de programacao com suas
respectivas dotacoes, especificando a esfera orcamentaria, a categoria economica, a
modalidade de aplicacao, e as fontes de recursos e os grupos de despesa, conforme a
seguir especificado:

I. pessoal e encargos sociais  somat6rio dos gastos com os ativos, os
inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funcoes ou empregos,
com quaisquer especies remunerat6rias, tais como: vencimentos e vantagens fixas;
subsldios, proventos de aposentadoria e pensoes: adicionais, gratificacoes, horas extras
e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como os encargos sociais recolhidos a
previdencia social geral, em conformidade com a Lei Complementar n2 101/2000;
II. juros e encargos da divida  despesas com juros sobre a dfvida por
contrato, outros encargos sob re a dfvida por contrato, encargos sob re operacoes de
credito por antecipacao da receita;
III. outras despesas correntes  demais despesas correntes nao previstas nos
incisos I e II deste artigo;
IV. investimentos  despesas com obras e instalacoes, equipamentos e
material permanente;
V. inversoes financeiras  despesas com aquisicoes de im6veis, aquisicao de
insumos e/ou produtos para revenda; constituicao ou aumento de capital de empresas;
aquislcao de tftulo de credito: concessao de emprestimo: dep6sitos compuls6rios;
aquislcao de tftulos representativos de capital ja integralizado;
VI. arnortizacao da dfvida  despesas com o principal da dfvida contratual
resgatado; correcao monetaria ou cambial da dfvida contratual resgatada; correcao
monetaria de operacoes de credito por antecipacao de receita; principal corrigido da
divida contratual refinanciada; amortizacoes e restituicoes.
- As modalidades de aplicacao, bem como os elementos de despesas a
serem utilizados nos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social deverao obedecer a
classiflcacao determinada pela Portaria Interministerial n2 163 de 04 de Maio de 2001 e
alteracoes posteriores.

§ 12
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§ 22  A Lei Orcarnentaria Anual para o Exercicio Financeiro de 2023, contera

a destinacao de recursos, que serao classificados por Fontes, conforme definicoes
estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional  STN/MF e pelo Tribunal de Contas
do Estado do Ceara  TCE/CE.
§ 32 - As Fontes de Recursos mencionadas no paragrafo anterior, poderao ser

modificadas pelo Chefe do Poder Executive, mediante Portaria e/ou Offcio, para atender
as necessidades surgidas por ocasiao da execucao do Orcarnento.
Art. 10 - A Mensagem do Poder Executivo que encaminha o Projeto de Lei
Orcarnentaria a Camara Municipal, no prazo previsto no art. 42, § 52 da Constitulcao
Estadual, sera composta de:
I. mensagem do Chefe do Poder Executivo;
II. texto da Lei;
III. quadros orcamentartos consolidados e anexos dos Orcamentos Fiscal e da
Seguridade Social;
IV. demonstrativo de previsao da Receita Corrente Liquida;
V. discriminacao da legislacao da receita referente aos Orcamentos Fiscal e da
Seguridade Social;
VI. projecao das despesas com pessoal;
VII. projecao das despesas pr6prias com saude:
VIII. projecao das despesas pr6prias com manutencao e desenvolvimento do
ensino;
IX. projecao do repasse ao Legislativo Municipal.
Art. 11 - Integrarao a Lei Orcamentaria Anual do Municlpio, os anexos e
quadros orcamentarios consolidados a que se refere a Lei nQ 4.320, de 17 de marco de
1964.
Art. 12  A Lei Orcamentaria para o Exercicio de 2023 devera compreender o
Orcamento Fiscal e o Orcarnento da Seguridade Social, na forma do disposto no Art. 165,
§ 52 da Constituicao Federal, e evidenciara as receitas e despesas de cada uma das
Unidades Gestoras, identificadas com o c6digo da destinacao dos recursos, especificando
aquelas vinculadas a seus Fundos, Entidades Autarquicas, com os seguintes nfveis de
detalhamento:

I. programa de trabalho do Orgao:
II. despesa por 6rgao detalhada por grupo de natureza e modalidade de
aplicacao:
III. as despesas por funcao, subfuncao, programa, projeto, atividade ou
operacoes especiais e, quando a sua natureza, por categoria economia
(Grupo de Natureza de Despesa  GND, ate a Modalidade de Aplicacao  MA,
tudo em conformidade com as Portarias MOG nQ 42/99, admitida a
Movimentacao de Credito do mesmo grupo de natureza da despesa (GND),
por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada projeto,
atividade ou operacoes especiais, definidos por esta Lei como categoria de
prograrnacao,
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Paragrafo Unico - 0 controle de custos e a avaliacao de resultados dos
programas constantes do Orcarnento Municipal serao apresentados atraves de normas
de controle interno institufdas pelo Poder Executivo, de acordo com a letra "e", do inciso
I, do art 4Q, da Lei Complementar nQ 101/2000, que tera vigencia tambern no Poder
Legislativo, conforme o caput do art. 31 da Constituicao Federal.

CAPiTULQ IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABQRACAQ EA EXECUCAQ DOS ORCAMENTOS
DO MUNICiPIO E SUAS ALTERACQES

secao I

Das disposicoes eerais
Art. 13 - A execucao da Lei Orcarnentaria Anual do Exercfcio de 2023, devera
ser realizada de modo a evidenciar a transparencias da gestao fiscal, observandose o
prindpio constitucional da publicidade e permitindose amplo acesso da sociedade e
todas as tnforrnacoes,

Paragrafo Unico - Deverao ser divulgados na internet:
I. A Lei Orcamentaria Anual, contendo todos os anexos que permitam a
perfeita analise par parte de qualquer interessado;
II. 0 Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orcamentarias, de forma que se
possa avaliar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento
utilizados pelo Poder Publico na conducao das suas finalidades;
III. 0 Relat6rio Resumido da Execucao Orcamentaria, com a finalidade de
evidenciar a qualidade da execucao das determinacoes contidas na Lei
Orcamentaria Anual;
IV. 0 Relat6rio de Gestao Fiscal, para que possam ser verificados os limites
constitucionais e legais relativos a pessoal, restos a pagar e endividamento.
Art. 14 - A Lei Orcamentaria Anual consignara no minima 25% (vinte e cinco
par cento) da receita de impastos e transferencias constitucionais para a manutencao e
desenvolvimento do ensino, em cumprimento ao disposto no art. 212 da Constituicao
Federal;
Art. 15 - Deverao ser destinados, na Lei Orcamentaria Anual, recursos
provenientes de impastos e transferencias para acoes e services publicos de saude em
percentual nao inferior a 15% (quinze par cento) da referida base de calculo.

Paragrafo Unico - Deverao ser computados para a apuracao do percentual
definido no caput do presente artigo, os repasses a Orgaos Intermunicipais e
Multigovernamentais destinadas a custeio de services de saude, nos termos dos
respectivos pactos de financiamento e gestao.
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Art. 16 - 0 Projeto da Lei Orcamentaria para 2023 sera elaborada segundo
observancia as norrnas tecnicas e legais, considerando os efeitos das alteracoes na
legislacao, da variacao do Indice de precos, do crescirnento econornico ou de qualquer
outro fator relevante.

I

I
I
I
I

§ 1!! - 0 Prefeito Municipal flea autorizado a incluir na Lei Orcamentaria

Anual, o percentual de autorizacao para suplernentar as dotacoes orcamentarias que se
tornern insuficientes, utilizando as fontes de recursos previstos no art. 43 da Lei Federal
nQ 4.320/64, podendo ainda efetuar a transposicao de dotacoes, corn rernanejarnento de
recursos de urna categoria de prograrnacao de despesa para outra, entre as diversas
funcoes do governo e unidades orcamentarias durante a execucao orcamentaria, e
designar o orgao responsavel pela contabilidade para rnovirnentar as dotacoes a elas
atribuf das.

I
I

I
I

I
I

§ 22  A movimentacao de credito no rnesrno grupo de natureza (GND), de urn

elernento economtco atraves de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto,
atividade ou operacoes especiais, nao compreendera o limite mencionado no§ 1Q deste
artigo, sendo realizado mediante Oficio.
Art. 17 - A Lei Orcamentaria observara, na estimativa da receita e na fixacao
da despesa, os efeitos econornicos decorrentes da acao governamental definida no art.
22 desta Lei, observando para fins do equilfbrio orcamentario, as despesas serao fixadas
em valor igual ao da receita prevista e distribufdas segundo as necessidades reais de
cada Orgao e de suas unidades orcarnentarias.

Paragrafo Unico - Ocorrendo mudanca de moeda, extincao do indexador,
dolarizacao da moeda nacional, rnudancas na poll tica salarial, corte de casas decimais, e
quaisquer outras ocorrencias no Sistema Monetario Nacional, fica o Poder Executivo
Municipal, atraves de Decreto, autorizado a adequar os sistemas orcamentario,
financeiro e patrimonial, os quais terao seus valores imediatamente revistos, atentando
para a perfeita atualizacao e, principalrnente, para que o equilfbrio dos referidos
sistemas, sejam conservados e estes nao sofram prejufzos manifestos capaz de
inviabilizar, temporaria ou definitiva a continuidade do funcionamento da maquina
administrativa municipal.

I

I

I

I
I
I
I

I
!

Art. 18 - Fica autorizada a inclusao no Projeto de Lei Orcamentaria ou de
credito adicional especial, de prograrnacao constante e, propostas de alteracoes do Plano
Plurianual.
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alteracoes e
adequacoes de sua Estrutura Adrninistrativa, desde que nao cornprornetam as rnetas
fiscais do exerdcio, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiencia e eficacia
ao Poder Publico Municipal.
Art. 20 - Deverao estar inclusos no Projeto de Lei Orcamentaria para 2023,
os precat6rios judiciarios formalmente apresentados ate 1Q de julho de 2022, conforme
determina o art. 100, § 1Q da Constituicao Federal.
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I
I

I
I
I

I

I

I

Art. 21 - Nao poderao ser fixadas despesas sem que estejam indicadas as
fontes de recursos correspondentes, as quais poderao ser admitidas as definidas no art.
43, § 1Q da Lei nQ 4.320/64, de 17 de marco de 1964.
Art. 22 - A Proposta de Lei Orcarnentaria podera consignar credito destinado
concessao de contribuicoes, subvencao social e/ou auxilio financeiro a entidades
privadas, bem como beneffcios diretos a pessoas flsicas, desde que autorizada por Lei
especffica, conforme art. 26 da Lei Complementar nQ 101/2000 e atendam as seguintes
condicoes:

a

I. sejam entidades privadas de atendimento direto ao publico, nas pareas de
assistencia social, saude, educacao, cultura, esporte, turismo, meio
ambiente, de fomento a producao ea geracao de emprego e renda;
II. sejam pessoas ffsicas reconhecidamente carentes, por Orgao Publico
Federal, Estadual ou Municipal, da forma da Lei;
III. participem de concursos, gincanas e outros tipos de atividades incentivadas
ou promovidas pelo Poder Publico Municipal, a quais sejam conferidas
premiacoes e/u auxflios financeiros ou de qualquer especie:
IV. sejam entidades privadas cuja instalacao e manutencao propicie a geracao
de empregos e o desenvolvimento economico do Municfpio;
§ 12  As entidades publicas beneficiadas com recursos publicos municipais,

a qualquer tftulo, submeterseao a fiscalizacao do Poder Publico com a finalidade de
verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais receberam recursos
§ 22  0 Municfpio de Missao VelhaCE fica tambern autorizado a realizar

parcerias com organizacoes da sociedade civil, objetivando a consecucao de finalidades
de interesse piiblico e recf proco, mediante a execucao de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em pianos de trabalho, atraves de termo de colaboracao,
termo de fomento ou em acordo de cooperacao, tal como previsto na Lei Federal n2
13.019/14.
Art. 23 - A Proposta Orcarnentaria devera canter dotacao denominada
Reserva de Contlngencia, no valor equivalente a no maximo 2% (dois por cento) da
Receita Corrente Lf quida prevista no Projeto de Lei Orcamentaria, para o exerdcio de
2023, e sera destinada a atender passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, na
forma do art. 52, inciso III "b" da Lei Complementar n2 101/2000 e Portaria STN n2
462/2009.
§ 12 - Entendese por passivo contingente, toda aquela adversidade nao
possfvel de ser mensurada ou incluida no Orcamento, que venha a prejudicar a
programacao realizada com base nas metas definidas pelo Orcamento, ou a sua
execucao.

casos:

§ 22

-

Entendese por eventos e riscos fiscais imprevistos, dentre outros
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I. frustracao na arrecadacao devido a fatos nao previstos a epoca da
elaboracao da peca orcamentaria:
II. restituicao de tributos realizada a maior que a prevista nas deducoes da
receita orcamentaria:
III. ocorrencia de epidemias e outras situacoes de calamidade publica que nao
possam ser planejadas e que demandem do Munidpio acoes emergenciais,
com conseguinte aumento de despesas;
IV. discrepancia entre as projecoes, quando da elaboracao do orcamento, de
taxas de juros incidentes sobre a dlvida e os valores efetivamente
observados durante a execucao orcamentaria, resultando em aumento dos
services da dfvida publica:
V. discrepancia entre as projecoes de nlvel da atividade economlca e taxa de
inflacao quando da elaboracao do orcarnento e os valores efetivamente
observados durante a execucao orcamentaria, afetando o montante dos
recursos arrecadados.
Art. 24  A alocacao de recursos da Lei Orcamentaria para 2023 e nos

creditos adicionais que a alterem observarao o seguinte:
a) a expansao das despesas obrigat6rias de carater continuado, assim
definido como tais na Lei Complementar nQ 101/2000, nao podera exceder a 20% (vinte
por cento) da Receita Corrente Llquida apurada em dezembro de 2021;
b) os investimentos plurianuais, entendidos estes como os que tiveram
duracao superior a doze meses s6 constarao da Lei Orcarnentaria se devidamente
contemplados no Plano Plurianual ou em Lei posterior que autorize sua inclusao.
Art. 25  Na hip6tese de ocorrencia das circunstancias estabelecidas no caput

do art. 9Q, e no inciso II do§ 1Q do art. 31, todos da Lei Complementar nQ 101/2000, o
Poder Executivo e o Poder Legislativo procederao a respectiva limitacao de empenho e
de movimentacao financeira, podendo definir percentuais especfficos, para o conjunto
de projetos, atividades e operacoes especiais.
§ 1!! - Excluernse do caput deste artigo as despesas que constituem
obrigacoes constitucionais e legais do Municfpio e as despesas destinadas ao pagamento
dos services da dlvida.
§ 22  No caso de lirnitacao de empenho e de movimentacao financeira de que
trata o caput deste artigo, buscarsea preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I. com pessoal e encargos patronais;
II. com a conservacao do patrimonio publico, conforme preve o disposto no
art. 45 da Lei Complementar nQ 101/2000.
 Na hip6tese de ocorrencia ao disposto no caput deste artigo o Poder
Executivo comunicara ao Poder Legislativo o montante que lhe cabera tornar
indisponfvel para empenho e movimentacao financeira.

§ 32

se�ao II
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Das Diretrizes Especfficas do Or�amento Fiscal

Art. 26 - 0 Orcarnento Fiscal estimara as receitas efetivas e potenciais de
recolhimento e fixara as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem coma dos
demais Orgaos e Entidades da Adminlstracao Direta e Indireta, respectivamente, de
modo a evidenciar as politicas e programas de governo, respeitados os princf pios da
unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade.
Art. 27  Na estimativa da receita e na fixacao da despesa do Orcamento
Fiscal serao considerados:
I. os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;
II. o aumento ou a dirninuicao dos services prestados e a tendencla do
exercfcio; e
III. as alteracoes tributarias, conforme disposicoes constantes nesta Lei.
Se�ao III
Das Diretrizes Especf ficas do Or�amento da Seguridade Social

Art. 28 - 0 Orcarnento da Seguridade Social cornpreendera as dotacoes
destinadas a atender as acoes de saude, previdencia e assistencia social, e contara,
dentre outros, com recursos provenientes:
I. das receitas diretamente arrecadadas pelas entidades que integram
exclusivamente o Orcarnento de que trata esta Secao:
II. de transferencia de contrlbuicao do Municfpio;
III. de transferencias constitucionais;
IV. de transferencia de convenios,

CAPiTULOV
DOS RECURSOS CORRESPONDENTES As DOTACOES ORCAMENTJ\RIAS
DESTINADAS AO POPER LEGISLATIVO, COMPREENDIDAS OS CREDITOS
ADICIONAIS
Art. 29 - Para fins do disposto neste Capitulo, o Poder Legislativo Municipal
encaminhara ao Poder Executivo ate 30 (trinta) dias do prazo previsto no§ 52, art. 42 da
Constituicao Estadual, sua respectiva proposta orcamentaria, para fins de consolidacao
do Projeto de Lei Orcamentaria Anual, observadas as disposlcoes constantes desta Lei.
Art. 30 - 0 Poder Legislativo do Municfpio tera como limite de despesas em
2023, para efeito de elaboracao de sua respectiva proposta orcarnentaria, a aplicacao do
percentual definido pelo art. 29A da Constituicao Federal, que sera calculado sobre a
receita tributaria e transferencias do Municfpio, auferida em 2022, acrescido dos valores
relativos aos inativos e pensionistas.
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§ 12  Para efeitos do calculo a que se refere o caput deste artigo, considerar

sea a receita efetivamente arrecadada ate o ultimo mes anterior ao do encerramento do
prazo para a entrega da Proposta Orcamentaria do Legislativo, acrescida da tendencia de
arrecadacao ate o final do exercfcio.
§ 22  Ao terminc do exercrcio sera levantada a receita efetivamente
arrecadada para fins de repasse ao Legislativo, ficando estabelecidas as seguintes
alternativas em relacao a base de calculo utilizada para a elaboracao do Orcarnento:

I. caso a receita efetivamente realizada situese em patamares inferiores aos
previstos, o Legislativo indicara as dotacoes a serem contingenciadas ou
utilizadas para a abertura de creditos adicionais no Poder Executivo;
II. caso a receita efetivamente realizada situese em patamares superiores aos
previstos, o Poder Executivo abrira credito adicional suplementar para
reforco das dotacoes do Poder Legislativo, visando garantir o repasse
minimo em percentual de 7% (sete por cento) sobre as receitas tributartas e
transferencias decorrentes de impostos, realizadas no exercicio de 2022.
§ 32 - A Camara Municipal nao cornprornetera mais de 70% (setenta por

cento) de sua receita com despesas de Folha de Pagamento.
Art. 31 - Para os efeitos do art. 168 da Constituicao Federal os recursos
correspondentes as dotacoes orcamentarias da Camara Municipal, inclusive oriundos de
creditos adicionais, serao entregues ate o dia 20 de cada mes, de acordo com o
cronograma de desembolso a ser elaborado pelo Poder Legislativo, observados os
limites anuais sobre a receita tributaria e de transferencias de que trata o art. 29A da
Constitulcao Federal, efetivamente arrecada no exercfcio de 2022, ou, sendo esse valor
superior ao Orcarnento do Legislativo, o limite de seus creditos orcamentarios.
Art. 32  0 repasse financeiro relativo aos creditos orcamentarios e
adicionais sera feito diretamente em conta bancaria da Camara Municipal.
Art. 33 - A execucao orcamentaria do Legislativo sera independente, mas
bimestralmente se consolidara a execucao orcamentaria do Executivo para elaboracao
do Relat6rio Resumido da Execucao OrcamentariaRkliu, conforme disciplina a Lei
Complementar nQ 101/2000.

CAPITULO VI
DISPOSICQES SOBRE A RECEITA PUBLICA MUNICIPAL E ALTERACQES NA
LEGISLACAO TRIBUTARIA
Art. 34 - As receitas abrangerao a receita tributaria, a receita patrimonial, as
diversas receitas admitidas em Lei e as parcelas transferidas pela Uniao e pelo Estado,
nos termos da Constituicao Federal, e de acordo com a classificacao definida pela
Portaria Interministerial nQ 163, de 04 de maio de 2001.
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Paragrafo Unico - As receitas previstas para o exercicio de 2023, serao
calculadas acrescidas do indice inflacionario previsto nos ultimos doze meses, mais a
tendencia e comportamento da arrecadacao municipal mes a mes e a expectativa de
crescimento vegetativo, alem da media ponderada dos ultimos tres exerdcios
financeiros.
Art. 35 - A estimativa da receita que constara o Projeto de Lei Orcamentaria
para o exerdcio de 2023 contemplara medidas de aperfeicoarnento da administracao
dos tributos municipals, com vistas a expansao da base de trtbutacao e
consequentemente aumento de receitas pr6prias.
Art. 36 - A estimativa de receita citada no artigo anterior levara em
consideracao, adicionalmente, o impacto de alteracao na legislacao tributaria,
observadas a capacidade do contribuinte e a justa distribuicao de renda, com destaque
para:
I. revisao e atualizacao do C6digo Tributario Municipal;
II. revisao das isencoes de impostos, taxas, incentivos fiscais e outras fontes de
renuncia de receitas, aperfeicoando seus criterios:
Ill. compatibilizacao dos valores das taxas aos custos efetivos dos services
prestados pelo Munidpio, de forma a assegurar a eficiencia:
IV. instituicao de taxas para services de interesse da comunidade e de que as
necessite como fonte de custeio;

§ 12  Ocorrendo alteracoes na legislacao tributaria posteriores ao
encaminhamento da Proposta Orcamentaria Anual a Camara Municipal, que impliquem
aumento de arrecadacao em relacao a estimativa de receita constante da referida Lei, os
recursos adicionais serao objeto de Projeto de Lei, para abertura de credito adicional no
decorrer do Exerdcio Financeiro de 2023.
§ 22 - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento economico e cultural
do Munidpio, o Poder Executivo podera encaminhar Projetos de Lei de incentivos ou
beneficios de natureza tributaria, cuja rernincia de receita podera alcancar os montantes
dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, ja considerados no calculo do resultado
primario.

Art. 37  Os tributos municipais poderao sofrer alteracoes em decorrencia de
mudancas na legislacao nacional sobre a materia au ainda em razao de interesse piiblico
relevante.
Art. 38 - Os tributos lancados e nao arrecadados, inscritos na Divida Ativa,
cujos custos para cobranca sejam superiores ao credito tributario, poderao ser
cancelados, mediante autorizacao em Lei, nao se constituindo como renuncia de receita
para efeito do disposto no§ 32 do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 39  Caso haja a necessidade de concessao ou arnpliacao de incentivo ou
beneficio de natureza tributaria da qual decorra remincia de receita, esta devera ser
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demonstrada juntamente com a estimativa do impacto orcarnentarioflnanceiro para o
anode 2023 e os dois exercfcios seguintes.
§ 12  As situacoes previstas no caput deste artigo para a concessao de
renuncia de receita deverao atender a uma das seguintes condicoes:

I. dernonstracao pelo Poder Executivo Municipal que a renuncia foi
considerada na estimativa de receita da Lei Orcamentaria Anual, e de que
nao afetara as metas de resultados fiscais previstas pelo Municfpio;
II. estar acompanhada de medidas de compensacao no ano de 2023 e nos dois
seguintes, por meio de aumento de receita, proveniente de elevacao de
alfquotas, ampliacao da base de calculo, majoracao ou criacao de tributos e
contribulcoes.
§ 22  A remincia de receita prevista no paragrafo anterior compreende a
anistia, remissao, subsidio, credito presumido, concessao de isencao em carater nao
geral, alteracao de all quota ou modificacao de base de calculo que implique reducao de
tributos ou contribulcoes, e outros beneffcios que correspondam a tratamento
diferenciado.

CAPiTULO VII
DAS DISPOSICOES RELATIVAS As DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 40 - Os Poderes Executivo e Legislativo encarninharao mensalmente ao
Tribunal de Contas do Estado do Ceara, por meio do Sistema de Informacoes Municipais,
a individualizacao dos cargos efetivos e comissionados ocupados, indicando a
remuneracao de cada servidor.
Art. 41 - No Exercfcio Financeiro de 2023, observado o disposto no art. 169
da Constituicao Federal, somente poderao ser admitidos servidores se:

I. houver dotacao orcarnentaria suficiente para o atendimento da despesa; e,
II. for observado o limite previsto no artigo 20 da Lei Complementar n2
101/2000.
Art. 42 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 12, II, da
Constituicao Federal, ficam autorizadas as concessoes de quaisquer vantagens,
aumentos de remuneracao, criacao de cargos, empregos e funcoes, alteracoes na
estrutura de carreiras, bem como admissoes e contratacoes de pessoal a qualquer tftulo,
desde que observados o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nQ 101/2000.
§ 12 - Fica autorizada a realizacao de concursos piiblicos para preenchimento

de cargos efetivos que se encontrarem vagas.
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§ 2Q  Fica autorizada a contratacao de servidores por prazo determinado,
nos termos do art. 37, IX, da Constituicao Federal, sempre por meio de processo seletivo
simplificado.
§ JQ - Os Poderes Executivo e Legislativo priorizarao a realizacao de concurso
publico, criacao e implantacao de do Plano de Cargos e Carreiras para todos os
servidores publicos municipais.
Art. 43 - No exercfcio de 2023, a realizacao de service de natureza
extraordinaria somente podera ocorrer, depois de ultrapassado o limite prudencial de
95% (noventa e cinco por cento) do limite legal, quando necessaria ao atendimento de
situacoes emergenciais de risco ou prejufzo a sociedade.

Art. 44 - 0 disposto no § 12 do art. 18 da Lei Complementar n2 101/2000,
aplicase exclusivamente para fins de calculo do limite da despesa total com pessoal,
independentemente da legalidade ou da validade dos contratos.
Paragrafo Unico - Nao se considera como substituicao de servidores e
empregados publicos, para efeito do caput, os contratos de terceirizacao relativa a
execucao indireta de atividades que, simultaneamente:
I. sejam acess6rias, instrumentais ou complementares aos assuntos que

constituem area de cornpetencia legal do orgao ou entidade, na forma de
regulamento;
II. nao seja, inerente as categorias funcionais abrangidas por piano de cargos
do quadro de pessoal do orgao ou entidade, salvo expressa disposicao legal
em contrario, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou
parcialmente;
III. nao caracterizem relacao direta de emprego.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSICQES SOHRE A DiVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Art. 45 - A Proposta de Lei Orcamentaria Anual devera consignar dotacoes
pr6prias destinadas a reducao do endividamento de longo prazo do Municfpio,
observando sempre os limites definidos na Resolucao n2 40/01 do Senado Federal e
suas alteracoes.
Art. 46 - As operacoes de credito interno regerseao pelo que determina a
Resolucao n2 43/01 do Senado Federal e pelo contido no Capitulo VII da Lei
Complementar n2 101/2000.

Art. 47 - A qualquer epoca do exercicio, o Municfpio podera contratar
operacoes de credito por antecipacao da receita, destinadas a atender a insuficiencia de
caixa e atenderao as exigencias contidas na Lei Complementar n2 101/2000 (LRF) e as
mencionadas abaixo:
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I.
II.
III.

somente sera permitida a partir do 10Q dia do inicto do exerdcio de 2023;
devera ser liquidada, inclusive com os services da divida ate o dia 10 ( dez)
de dezembro de 2023;
em caso de mais de uma operacao, a partir da segunda, somente sera
permitida ap6s a liquidacao total da operacao anterior.

CAPiTULO IX
DAS DISPOSICQES FINAIS
Art. 48 - Se o Projeto de Lei Orcamentaria Anual nao for encaminhado a
sancao do Prefeito Municipal ate 31 de dezembro de 2022, flea autorizada a execucao da
proposta orcarnentaria em cada mes, ate o limite de 1/12 (um doze avos) de cada
dotacao, na forma da proposta remetida a Camara Municipal, quando a respectiva Lei
nao for sancionada.
Art. 49 - Serao consideradas legais as despesas com multas, juros e outros
encargos, decorrentes de eventuais atrasos de pagamento por insuficiencia de caixa
e/ou necessidade de priorizacao de pagamento de despesas consideradas
imprescindf veis ao pleno funcionamento da maquina administrativa e a execucao de
projetos prioritarios.
Art. 50 - Os creditos especiais e extraordinaries, abertos nos ultimas quatro
meses do exerdcio, poderao ser reabertos no exerdcio subsequents, por ato do Chefe do
Poder Executivo.
Art. 51 - 0 Executivo Municipal esta autorizado a assinar convenios com o
Governo Federal e Estadual atraves de seus Orgaos da Administracao Direta ou Indireta,
para realizacao de obras ou services de competencia ou nao do Municipio.
Art. 52 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na elaboracao dos
Orcarnentos as eventuais modificacces ocorridas na Estrutura Organizacional do
Municipio, bem como na classiflcacao orcamentaria das receitas e despesas, por
alteracao na legislacao federal ocorridas ap6s o encaminhamento do Projeto de Lei de
Diretrizes Orcarnentarias de 2023 ao Poder Legislativo.
Art. 53 - A Lei Orcamentaria Anual podera conter transferencias de recursos
para custeio de despesas de outros entes da Federacao, desde que envolvam claramente
o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes no art. 62 da Lei
Complementar Federal nQ 101/2000.
Art. 54 - 0 Poder Executivo devera elabora e publicar, ate 30 (trinta) dias
ap6s a publicacao da Lei Orcamentaria de 2023, estabelecera atraves de Decreto, a
Programacao Financeira e o Cronograma de Execucao Mensal de Desembolso, por
orgaos e metas bimestrais de arrecadacao, nos termos dispostos no art. SQ e 13 da Lei
Complementar n2 101/2000.
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Art. 55 - 0 Poder Executivo podera enviar mensagem a Camara para propor
modificacoes nos projetos de Lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orcamentarias
e da Lei do Orcarnento Anual enquanto nao for encerrada a votacao,
Art. 56  Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar
convenios de cooperacao tecnica com entidades privadas voltadas para a defesa do
municipalismo e da preservacao da autonomia municipal, podendo repassar auxflios
financeiros para as mesmas.
Art. 57  Fica autorizada a cnacao de Fundos Especiais para fins de
recebimento de receita vinculada oriunda das fontes municipais, repasses de entes
federativos ou outras entidades publicas e privadas, doacoes ou outras receitas.
Art. 58  Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario.

Paco da Prefeitura Municipal de Missao Velha, em 21 de junho de 2022.

�

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho
Prefeito Municipal
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