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LEI N° 1.412, de 28 dejunho de 2022.

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 0
EXERcicIO FINANCEIR0 DE 2023.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTAI)0 DO CEARA
Fapo saber que a Camara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSICOES PRELIMINARES

Art.1°.  Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.165.  § 2° da Constituicao Federal,
Lei  Complementar n°  101, de  04  de  maio de  2000,  Plano  Plurianunl  para o  periodo  2022-2025  (Lei
Municipal  n°  I.350.  de  30  de  novembro de  2021) e  a  Lei  Organica do  Municl'pio de  Amontada.  as
diretrizes orcamentdrias para o exerci'cio de 2023, compreendendo:

I -as metas e prioridades da administrapao ptiblica municipal;

11 - a organizacao e estrutura dos orcamentos;

Ill -as diretrizes gerais para a elaboraeao dos orcamentos anuais do municipio e suas alteragdes;

IV -as disposi¢6es sobre alterac6es na legislapao tributaria do municipio;

V -Disposigdes relativas a Pessoal e Encargos Sociais;

VI - Disposic6es gerais

VII -Anexo de Metas Fiscais;

VIII - Anexo de Riscos Fiscais:

CApiTULO I
DAS METAS E PRI0RIDADES DA ADMINISTRACAO P0BLICA

Art.   2°.   Ficam   estabelecidas   as   seguintes   prioridades  e  metas  a  serem   observadas   quando   da
elaborapao e execucao do Orcamento Municipal  para o exercicio de 2023:

I  -  aperfeicoamento  da  Gestao  Ptiblica.  atrav6s  do  reaparelhamento.  modemizapao  e  melhoria  das
atividades meio  da administra9ao  ptlblica  municipal.  fortalecendo  a estrutura administrativa  atraves
da melhoria mos seguintes aspectos:

a) recursos humanos: valorizra¢ao e treinamento dos servidores pdblicos municipais:

b) c?ups publicas: Planejamento, controle. publicidade, transparencia e equilibrio nas contas ptlblicas
municipais;

c)  recursos  materiais  e  logisticos:  planejamento  e  racionalizagao  dos  processos  administrativos  e
controle no consumo de materiais de expediente e conserva¢ao do patrim6nio ptlblico;

d)  atendimento  ao  pdblico:  melhoria  na  qunlidade  do  atendimento  as  demandas  apresentadas  pelo

pdb'ico.

11-melhorianaqunlidadedevidadapopula¢ao.atravesdaeleva¢aodospadrdesdevidadapopulacao
e  indicadores  sociais  oficiais,  os  qunis  medem  a  efetividade  das  atividades  fim  da  Administrapao
Pdblica:

a) elevacao dos padr6es educacionais, com enfase para a educapao basica;

b) garantia do acesso aos programas de satlde. ague e saneamento basico;

c) garantia de inclusao social dos muni'cipes. atraves das areas de assistencia social. desporto, cultura,
empregabilidade,  lazer e direitos da cidadania.
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Ill -desenvolvimento econ6mico e fomento ao trabalho, mediante o fortalecimento e desenvolvimento
das  potencialidades comerciais.  industriais.  agropecudrias e  de  prestapao  de  servi¢os  no  Municipio.
com vistas a capacitapao de pessoal e gerapao de emprego e renda.

Art. 3°. As metas e prioridades poderao ser ampliadas. de acordo com as disponibilidrdes financeiras
do Municipio de Amontada.

Art. 40. As prioridades referidas no artigo 2° desta Lei  terao precedencia na alocapao de  recursos na
Lei Orcamentaria de 2023. nao se constituindo limite a programaeao das despesas, nem  impedimento
a inclusao de novos programas no Plano Plurianual para o periodo 2022-2025 (Lei Municipal n°  I .350,
de 30 de novembro de 2021 ).

Paragrafo dnico. Integra esta Lei tambem. o anexo de metas fiscais. elaborado conforme orientae6es
constantes no manual especifico. aprovado pela Portaria n° 924. de 08 de julho de 2021, da Secretaria
do Tesouro Nacional e devera ser composto de:

a) Demonstrativo I - Metas Anuais;

b) Demonstrativo  11 -Avaliapao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio Anterior;

c)  Demonstrativo  Ill  -  Metas  Fiscais  Atuais  Comparadas  com  as  Metas  Fiscais  Fixadas  mos  Tres
Exercicios Anteriores;

d) Demonstrativo IV -Evolapao do Patrim6nio Liquido;

e)  Demonstrativo V -Origem e Aplicagao dos Recursos Obtidos com  a Alienagao de Ativos;

D ILemonstrativo VI  -Avaliaeao da Situapao Financeira e Atuarial do RPPS;

g) Demonstrativo VII -Estimativa e Compensaeao da Rentincia de Receita;
h) Demonstrativo VII I -Margem de  Expansao das Despesas Obrigat6rias de Carater Continundo.

cApiTULo 11
DA ORGANIZACAO E ESTRUTURA DOS ORCAMENTOS

Art.  5°.  A  Lei  Orcamenfaria  para o exercicio  de  2023  devefa  compreender o  Ongamento  Fiscal  e  o
Orcamento da Seguridade Social` na forma do disposto no art.165,  § 5° da Constituigao Federal.

§  10.  0  0ngamento  Fiscal  refere-se  aos  poderes  do  Municipio.  seus  fundos.  6rgaos  e  entidades  da
administra9ao direta e indireta.

§  2°.  0  0rcamento  da  Seguridade  Social  compreendefa  as  ap6es  vinculadas  as  areas  de  sadde.
assistencia e  previdencia sceial. bern como as entidades e 6rgaos a ela vinculados`  da administrapao
direta.

Art. 6°. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I  -  programa:  o  instrumento  de  organi2agao  da  acao  govemamental  visando  a  concretiza¢ao  dos
objetivos pretendidos, sendo definido no Plano Plurianual e mensurado por indicadores estabelecidos
no mesmo Plano.

11 -atividade: instrumento de programa¢ao para alcan9ar o objetivo de iim programa. envolvendo iim
conjunto de opera¢6es que se realizam de modo continuo e permanente, das quais resulta urn produto
necessario a manutencao das atividades governamentais;

Ill -projeto:  urn instrumento de programapao para alcancar o objetivo de iim  pi.ograma, envolvendo
urn  conjunto  de  operapdes.  Iimitadas  no  tempo.  das  quais  resulta  iim  produto  que  concorre  para  a
expansao  ou  aperfei9oamento  da  agao  de  govemo.  podendo  aumentar  o  volume  das  atividades ja
existentes ou criar novas atividades;

IV -operapao especial:  despesas que nao contribuem para a manuten¢ao das apses de govemo. das

quais nao resulta urn produto. e nao geram contrapresta¢ao direta sob a forma de bens e servicos.

§  1°.  Cada programa  identificafa as ap6es necessarias para atingir os seus objetivos,  sob a forma de
atividades ou projetos, ou ainda` operap6es especiais, especificando os respectivos valores.

§  2°.  As  categorias  de  programa¢ao  de  que  trata  esta  Lei  serao  identificadas  no  projeto  de  Lei
Or¢amentalia por fungao. subfun9ao. programas. atividades ou projetos ou ainda, operagdes especiais.
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§ 3°. Cada uma das atividades, projetos e operac6es especiais devefa estar vincu]ada a uma das fun¢6es
e subfunc6es. tipicas ou atipicas, de conformidade com a Portaria SOF/SETO/ME n° 42/1999 e a urn
dos programas definidos no  Plano Plurianual  para o  periodo 2022-2025  (Lei  Municipal  n°  I.350.  de
30 de novembro de 2021 ).

Art.  7°.  Os  orcamentos  fiscal  e  da  seguridade  social  discriminarao  a  despesa  por  6rgao  e  unidade
orgamenfaria.  detalhada  por  categoria  econ6mica,  grupo  de  natureza  de  despesa.  modalidade  de
aplicacao e elemento de despesa, al5m das fontes de recursos.

§  1°. As categorias econ6micas nas quais estarao divididas as despesas sao:
I - despesas correntes

11 - despesas de capital

§ 2°. Os grupos de natureza de despesa, os quais estarao divididos em:
I - pessoal e encargos scoiais

11 -juros e encargos da divida

Ill - outras despesas correntes
IV - investimentos

V - invers6es financeiras

VI - amorti2a9ao da divida

§  3°.  As  modalidades  de  aplicagao.  ben  como  os  elementos  de  despesa  a  serem  utilizados  mos
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social deverao obedecer a classificacao determinada pela Portaria
lnterministerial  n°  163/2001  e alterapdes posteriores.

§  4°.  A  despesa`  segundo  a  classificapao  econ6mica,  devera  ser  discriminada  na  execueao.  por
categoria econ6mica. griipo de natureza de  despesa. modalidade de aplicapao e elemento de despesa.
os quais deverao ser considerados tambem, para o levantamento do BalanGo Geral.

§  50.  As  fontes  de  reciirsos,  na  Lei  Orcamentaria  para o exercicio  de  2023.  de  que trata este artigo.
serao consolidadas no "Demonstrativo da Despesa por Func6es. Subfuncdes e Programas conforme o
Vi'nculo dos  Recursos",  cujo modelo corresponde  ao Anexo  VIII  da  Lei  Ongamenfaria e do  Balan9o
Geral.  seguirao as  definiedes  estabelecidas  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Ceafa  do  Ceari.
visando a compatibilizapao com  os  dados a  serem  apresentados  atraves do  Sistema de  lnformap6es
Municipais (SIM). mos termos do art. 42 da Constitui€ao do Estado do Ceara.

Art.  8°.  0  projeto de  lei  orsamentdria que  o  Poder Executivo encaminhara a Camara  Municipal  e  a
respectiva  lei  sera constituido de:

I -texto da lei;

11 - quadros orgamenfarios consolidados;

Ill -anexos dos orcamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma
definida nesta Lei;

IV -discriminapao da legislapao da receita referente aos orcamentos fiscal e da seguridade social.

§  1°.  Os  quadros  oreamentalios a que  se  refere  o  inciso  11  deste  artigo.  incluindo os complementos
referenciados no art.  22.  inciso  111` da Lei  n° 4.320,  de  17 de mar¢o de  1964.  sao os seguintes:

I -evolu¢5o da receita do Tesouro Municipal. segundo as categorias econ6micas e seu desdobramento
em  fontes. na forma estabelecida  pela  Portaria  lnterministerial  n°  163/2001  e  alterap6es  posteriores.

pelo  menos  relativos  aos  dois  exercicios  financeiros  imediatamente  anteriores  ao  da elaborap5o  do
Orcamento.

11 -evolucao da despesa do Tesouro Municipal. segundo a funcao de govemo. pelo valor empenhado.
relativo aos tlltimos dois exercl'cios:

Ill - resumo das receitas par categoria econ6mica e fontes de recursos;

rv - resumo das despesas dos orcamentos fiscal  e da seguridade sceial. isolada e conjuntamente, por
categoria econ6mica:
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V -receita e despesa. dos or¢amentos fiscal e da seguridade social` isolada e conjuntamente` segundo
categorias econ6micas, conforme o Anexo I da Lei n° 4.320/1964. e siias alterap6es;

VI -despesas dos orcamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo o Poder
e 6rgao. por elemento de despesa e fonte de recursos. na forma do Anexo 11  da Lei  n° 4.320/1964;

VII -resumo da despesa por 6rgao e fun¢ao. de conformidade com o Anexo IX da Lei n° 4.320/1964;

VIII -despesas dos orcamentos fiscal e da seguridade social, segundo a funcao, subfun¢ao. programa
e projeto. atividade ou opera¢ao especial. na forma do Anexo VI da Lei n° 4.320/I 964;

IX -demonstrativo da totalizacao das fontes de recursos para fazer face a cada urn dos elementos de
despesa fixados pela Lei Ongamentaria.

§ 3°. 0  Poder  Executivo enviafa a Camara Municipal  os  projetos de  lei  orgamentaria e  dos  creditos
adicionais.  sempre  que  possivel.  em  meio  eletr6nico  com  sua  despesa por  setor e  discriminada.  no
caso do projeto de lei orcamenfarja. por elemento de despesa.

cApiTUL0 Ill
DAS DIRETRIZES PARA A EXECUCA0 DOS ORCAMENTOS DO MUNIcipI0 E SUAS

ALTERACOES

SECAO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art.  9°.  A  execngao  da  Lei  Ongamentaria  do  exerci'cio  de  2023  deveri  ser  realizada  de  modo  a
evidenciar a transparencia da gestao fiscal, observando-se o princi'pio constitucional da publicidade e

permitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as informaGdes.
Pal.£grafo tinico.  Deverao ser divulgados na lnternet:

I -A  Lei  Or¢amenfaria Anual. contendo todos os anexos que pemitam a perfeita analise por parte de

q ualq uer interessado;
11  -  0  Plano   Plurianual  e  a  Lei  de  Diretrizes  Ongamentarias.  de  foma  que  se  possa  avaliar  a
compatibilidade entre os instrumentos de planejamento utilizados pelo Poder Ptlblico na condngao das
suas finan€as.

Ill -0 Relat6rio Resumido da ExecuFao Ongamentdria` com a finalidade de evidenciar a qualidade da
execueao das determinap6es contidas na Lei Or?amentaria Anual;

IV -0 Relat6rio da Ciestao Fiscal, para que possam ser verificados os limites constitucionais e  legais
relativos a pessoal. restos a pagar e endividamento.

Art.10. A elabora¢ao do projeto. a aprova¢ao e a execucao da Lei Orcamenfaria de 2023 devera levar
em   considerapao   a   obtencao   de   superavit   primario.   nos   termos   do   Anexo   de   Metas   Fiscais.
considerando  os orcamentos fiscal  e  da  seguridade  social,  conjuntaniente.  Devendo as  receitas  e  as
despesas ser orcadas a precos de agosto de 2022.

§   1°.   Com   vistas  a   recuperar  o   valor  das  estimativas,  desde   que  conveniente  ao   interesse   da
administragao,  poderao a partir de 31  de janeiro do ano de 2023.  ser atualizados.  monetariamente.  a

qualquer dia do exerci'cio` durante a execuc5o or¢amenfaria. por indice oficial de corre¢ao de precos.

§  2°.  0  Prefeito  Municipal  fica  autorizado  a  incluir  na  Lei  Orgamentdria  anual,  autorizapao  para
suplementar as dotap6es orcamenfarias que se tomarem insuficientes. utilizando as fontes de recursos

previstos no art.  43  da Lei  Federal n° 4.320/1964, podendo ainda efetuar a transposigao de dotac6es,
com o remanejamento de recursos de uma categoria de programacao de despesa para outros, entre as
diversas fun¢6es do govemo e unidades ongamenfarias durante a execucao orgamenfaTia, e designar o
6rgao responsavel pela contabilidade para movimentar as dotacdes a elas atribuidas.

Art.11.  A  Lei  Or¢amentaria observara.  na estimativa da receita e  na  fixapao  da despesa.  os efeitos
econ6micos decorrentes da agao governamental definida no art. 20 desta Lei.

Paragrafo  dnico.  Ocorrendo  mudansa  de  mceda,  extineao  do  indexador,  dolarizapao  da  moeda
nacional.  mudaneas  na  polftica  salarial.  corte  de  casas  decimais.  e  quaisquer  outras  ocorrencias  no
Sistema  Monefario  Nacional,  fica  o  Poder  Executivo  Municipal,  atraves  de  decreto.  autorizado  a
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adequar os sistemas ongamentdrio, financeiro e patrimonial. os quais terao seus valores imediatamente
revistos.  atentando para a  perfeita atunlizacao e.  principalmente,  para que  o equili'brio  dos referidos
sistemas, sejam conservados e estes nao sofram prejuizo manifesto capaz de  inviabilizar. temporiria
ou definitivamente a continuidade do funcionamento da maquina administrativa municipal.

Art.12. Fica autorizada a inclusao no projeto de lei orcamentaria ou de credito adicional especial. de

programagao constante em propostas de altera¢6es do Piano Plurianuel.
Art.13. Somente poderao ser incluidas dotap6es or9amentarias para as unidades gestoras ja existentes
na estrutura administrativa do Munici'pio, conforme determina o art.  167. V. da Constitui9ao Federal.

Art.  14.  Deverao estar  inclusos  no  projeto  de  lei  ongamentaria  para  2023  os  precat6rios judiciarios
formalmente apresentados ate  I a dej ulho de 2022. conforme determina o art.  100. §  1 ° da Constitui¢ao
Federal.

Art.    15.   Nao   podefao   ser   fixadas   despesas   sem   que   estejam   indicadas   fontes   de   recursos
colTespondentes, as qunis poderao ser admitidas as definidas no art. 43. §  1° da Lei n° 4.320, de  17 de
mar¢o de  1964.

Art.16. Nao poderao ser fixadas despesas a titulo de Investimentos em Regime de Execugao Especial.

Art.   17.   A   proposta  de   Lei   Orcamenfaria  podera  consignar  credito  destinado  a  concessao   de
contribuic6es.  subvencao  social  e/ou  auxilio  financeiTo a entidades  privadas.  bern como  beneficios
diretos   a   pessoas   fisicas,   desde   que   autorizada   por   lei   especifica.   conforme   art.   26   da   Lei
Complementar  n°   lot/2000  e  ainda.  escolhidas  na  forma  da  Lei   Federal  n°   13.019/20]4,  quando
aplicavel. e atendam as seguintes condic6es:

I  -  sejam  entidades  privadas  de  atendimento  direto  ao  ptiblico.  de  foma  gratuita.  nas  areas  de
assistencia  social,  satide.  educacao.  cultura.  desporto.  turismo`  fomento  a  produ9ao  e  gera¢ao  de
emprego e renda;

11 -sejam pessoas reconhecidamente carentes. por 6rg5o municipal. na forma da lei;

Ill -pailicipem de concursos. gincanas e outros tipos de atividades incentivadas ou promovidas pelo
Poder Pdblico Municipal. as quais sejam conferidas premiai6es de quaisquer especies;

rv  -  quando`  em  casos  de  pessoas  fisicas.  seja  mais  vantajoso  ao  Poder  Pdblico,  conceder  ajuda
financeira. a arcar com as despesas de execucao de exames. transportes ou outras especies de auxilios
estabelecidas em seus programas assistenciais.

Parfgrafo  tinico.  0  disposto  neste  artigo  nao  se  aplica  as  contribuic6es  estatutalias  devidas  a
entidades municipalistas as quais o Municipio seja associado. ben como aos Cons6rcios Phblicos aos

quais o Municipio de Amontada participe ou venha a participar.
Art.  18.  A  proposta ongamenfaria devefa conter dota¢ao desvinculada de qualquer 6rgao.  fun¢ao ou
natiireza  de  despesa  denominada  Reserva  de  Contingencia.  que  deverd  ser  constituida  de  recursos

provenientes  exclusivamente  do orcamento  fiscal,  devendo  estar compreendida mos  limites de 0.5%
(cinco  d6cimos  pontos  pereentuais)  e  5.0°/a  (cinco  pontos  percentuais)  da  receita  corrente  li.quida
prevista no projeto de  lei orcamentaria.
Parfgrafo dnico. A  Reserva de Contingencia podefa ser utilizada para:

I  -atender  passivos  contingentes  e  riscos  fiscais  imprevistos,  na  forma do  art.  5°,  inciso  111`  ..b..`  da
Lei Complementar N° 101 /2000 e  Portaria n° 495, de 06 de junho de 2019.

11  -  entende-se  por  passivo contingente,  toda aquela adversidade  nao  possivel  de  ser mensurada  ou
incluida no ongamento. que venha a prejudicar a programapao realizada com base nas metas definidas

pelo oxpamento, ou a sun execu¢ao.
In  -a  partir  de   1°  de  setembro  de  2023,  para  servir  de  suporte  a  abertura  de  Creditos  Adicionais
Suplementares   destinados  a  refor¢ar   dotap6es   fixadas  pela   lei   ongamenfaria   que   se   mostrarem
insuficientes.  desde  que  destinados  a  prestagao  de  servicos  pdblicos  de  assistencia  social,  sadde.
educapao, obrigacdes patronais e ao pagamento de j uros. encargos e amortizagao da divida pdblica.

Art.19. A alocacao de recursos na lei orcamentaria para 2023 e nos creditos adicionais que a alterarem
observarao o seguinte:
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a)  a  expansao  das  despesas  obrigat6rias  de  carater  continuado,  assim  definidas  como  tais  na  Lei
Complementar n°  lot /2000. nao poderi exceder a 30% (trinta pontos percentunis) da receita corrente
liquida apurada em dezembro de 2021 ;

b) os investimentos plurianuais. entendidos estes como os que tiverem durapao superior a doze meses
s6 constarao da lei orcamentaria se devidamente contemplados no Plano Plurianual ou em lei posterior

qiie autorize sua inclusao.

SECAO 11

DAS DIRETRIZES DOS 0RCAMENTOS FISCAL E DA SEGURII)ADE SOCIAL

sursECAo I
I)AS DIRETRIZES COMUNS

Art.  20.  Deverao  compor  os  or9amentos  fiscal  e  da  seguridade  social.  os  Poderes  Legislativo  e
Executivo, ben como seus 6rgaos e entidades da administra€ao direta e indireta.

Art. 21. As despesas com o pessoal e encargos sociais serao:

I -no ambito do Poder Executivo, em decorTencia do disposto no art.  15 da Lei Complementar n°  178.
de  I 3  de janeiro de 2021,  limitadas ao percentuLal apurado no Anexo  I do  Relat6rio de Gestao  Fiscal
do  30 Quadrimestre do exercicio de  2021  e, nos exerci'cios subsequentes. o  percentunl  em  referencia
deduzido de  10,0 % (dez pontos percentunis), ate o exercicio financeiro de 2032.

11 -no ambito do Poder Legislativo. em decorrencia do disposto no art. 20. I 11, a da Lei Complementar
n°  101,  de  04  de  maio  de  2000.  a  equivalente  a  6%  (seis  pontos  percentuais)  da  Receita  Corrente
LiquidaAjustada.

Art. Z2. A Lei Ongamenfaria Anual consignafa no mi.nimo  25% (vinte e cinco pontos percentuais) da
receita de impostos e transferencias constitucionais para a manutencao e desenvolvimento do ensino,
em cumprimento ao disposto no art. 212 da Constitui¢ao Federal.

§  1°.  Deverao  constar  no  or¢amento  para  o  exercicio  financeiro  de  2023.  dota96es  orcamenfarias
suficientes para a atendimento ao disposto nos artigos 26.  27 e  28  da Lei  Federal  n°  14. I  13,  de  25  de
dezembro de 2020.

Art.  23.  Deverao  ser  destinados,  na  lei  or¢amenfaria  anual.  recursos  provenientes  de  impostos  e
transferencias para financiamento de ap6es e servi¢os pthblicos de sadde. em percentual nao inferior a
15°/o (quinze pontos percentuais) de referida base de calculo.

Parfgrafo  dnico.  Deverao  ser  computadas  para  a  apura¢ao  do  percentual  definido  no  caput  do

presente artigo.  os  repasses a drgaos  intermunicipais e  multigovemamentais  destinadas a custeio de
servicos de sadde. mos termos dos respectivos pactos de financiamento e gestao.

Art.  24.  No  exercicio  de  2023.  nos  termos  do  art.  38  da  Lei  Complementar  n°  101/2000  estara
permitida a  contratap5o  de  operac6es  de  creditos.  ainda  que  por  antecipacao  da  receita`  desde  que
previamente autorizadas pela Camara Municipal. por lei especifica.

SUBSECA0 11
DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 25. 0 or¢amento da seguridade social compreenderi as dotapdes destinadas a atender as ac5es na
area de sadde. previdencia e assistencia social e contara dentre outros. com os provenientes:

I -de repasses do Fundo Nacional de Sahde e do Fundo Nacional de Assistencia Social;

11  -  das  receitas  prdprias  destinadas  ao  financiamento  das  A¢des  e  Servicos  Ptlblicos  de  Sadde.  na
forma da Lei  Complementar n°  141 /2012;

Ill -das receitas da prestapao de servicos de sadde. originarias do Sistema Unico de Satlde, qunndo o
Municipio for remunerado pelos servigos prestados;
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IV - de receitas pr6prias dos 6rgaos e  fundos que  integram exclusivamente o ongamento de que trata
esta subsecao;

V -  das  receitas  de contribuic6es  dos  servidores,  patronal  e  repasses  destinados  a  atender o  deficit
atuarial do Regime Prdprio de Previdencia dos Servidores Municipais;

VI -rendimentos de aplicacdes flnanceiras decorrente da aplicapao no mercado financeiro. das receitas
relativas aos  items anteriores;

VII - do ongamento fiscal.

§  Ill.  Poderao constar no ongamento para o exercicio financeiro de 2023. dota96es ongamentarias para
entidades  filantr6picas.  sem  fins  lucrativos.  devidamente  cadastradas  e  dedicadas  a  assistencia  e
amparo  aos  6rraos.   aos  menores  carentes.   defesa  da  crianca,  adolescente  e   familia.   apoio  aos
portadores de necessidades especiais e  idosos. ou ainda, destinadas a prestagao de servicos de sadde.

§ 20.  Poderao constar no oxpamento para o exercicio financeiro de 2023, dotap6es ongamentarias para
repasses  a  entidades  intermunicipais  ou  multigovemamentais,  mos  temos  dos  respectivos  planos  e

pactos de gestao e financiamento.

sursECAo [[1
DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS PARA 0 PODER LEGISLATIVO

Art.  26.  0  Poder  Legislativo  tera como  limites  de  suas  despesas,  para  efeito  de  elabora¢ao  de  sun

proposta  or9amenfaria.  a  receita  arrecadada  no  exercicio  de  2021,   mos  termos  do  art.   29-A   da
Constitui¢ao Federal` qiie deveTa ter seu valor fixado na Lei Orcamentaria Anual. ajustado por Decreto
do Poder Executivo, de forma que se possa respeitar a limjta¢ao constitucional em vigor.

§  1°. Durante a Execucao Or€amentaria. para o calculo do duodecimo a ser transferido. mensalmente`
a Camara Municipal.  sera obedecido o  mesmo  valor de que trata o `.caput" deste artigo. ate o dia 20

(vinte) de cada mss.

§ 2°. A Camara Municipal nao comprometera mais de 70% (setenta pontos percentuais) de sua receita
com despesas de Pessoal.

§  3°.  Para efeito  do  disposto  no  art.  50.  §   1°,  o  Poder  Legislativo  Municipal  encaminhara  ao  Poder
Executivo,  ate  o  dia   10  de  setembro  de  2021.  sua  proposta  oxpamenfaria  para  que  seja  ajustada  e
consolidada ao  projeto  de  lei  orcamentiria.  sob  pena de ter o  valor de  suas  dota¢des  orcamentalias
arbitrado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art.  27.  Durante  a  execucao  orqamentalia  no  exerci.cio  de  2023.  caso  haja  a  quitapao  de  despesas
especificas do Poder Legislativo pelo  Poder Executivo. as mesmas podefao ser deduzidas da parcela
duodecimal a ser repassada no mss que ocorrer referido pagamento.

CApiTULO VI
DAS DISPOSIC6ES S0BRE A DivlDA PbBLICA MUNICIPAL

Art. 28. A proposta de lei orgamentaria anual devefa consignar dotap6es pr6prias destinadas a redapao
do endividamento de longo prazo do municipio. observando sempre os limites definidos na Resolngao
n° 4o/2001  do Senado Federal e suas alterap6es.

Art. 29. As operac6es de cr6dito intemo reger-se-ao  pelo que determina a  Resolucao n° 43/2001  do
Senado Federal e pelo contido no capitulo VII da Lei Complementar n°  lot/2000.

CApiTULO VII
DAS DISPOSIC6ES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 30. 0 Poder Executivo encaminhat mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado do Ceafa, por
meio do Sistema de  lnformac6es Municipais. a individualizapao dos cargos efetivos e comissionados
ocupados. indicando a remunera¢ao de cada servidor.

Art. 31. No exercicio de 2023, observado o disposto no art.  169 da Constituigao. somente poderao ser
admitidos servidores se:
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I -houver dotaeao orcamentaria suficiente para o atendimento da despesa; e

11  -for observado  o  limite  previsto  no  artigo  20  da Lei  Complementar n°  101/2000.  ben  como em
Legislapao Federal qile flexibilize referido limite ou forma de contratacao.

Art.  32.  Para  fins  de atendimento  ao  disposto  no  art.169,  §   1°`  11.  da  Constitui¢ao  Federal.  ficam
autorizadas  as  concessdes  de  quaisquer  vantagens.  aumentos  de  remunera¢ao.  cria¢ao  de  cargos.
empregos  e  fun9des.  alterap6es  na  estrutura  de  carreiras,  bern  como  admiss6es  e  contratap6es  de

pessoal a qunlquer titulo. desde  que observado o disposto nos artigos  16`  incisos I  e  11.19 e  20 da Lei
Complementar n°  I o I /2ooo.

§  1°.  Fica autorizada a realizacao de concursos pdblicos para o preenchimento de cargos efetivos que
se encontrarem vagos.

§ 2°. Fica autorizada a contrata¢ao de servidores por prazo determinado. nos termos do art. 37.  IX, da
Constituicao Federal. sempre por meio de processo seletivo simplificado.

Art.  33.  No  exerci'cio  de  2023.  a  realizacao  de  servi¢o  de  nature2a  extraordinaria  somente  podera
ocorrer. depois de ultrapassado o limite prudencial  de 95 % (noventa e cinco  pontos percentunis) do
limite  legal,  qunndo  necessaria  ao  atendimento  de  situnc6es  emergenciais  de  risco  ou  prejui'zo  a
sociedade. ou comprometer o funcionamento dos 6rgaos pdblicos.

Art.  34. 0 disposto no  §  1° do art.18  da Lei  Complementar  n°  101/2000,  aplica-se  exclusivamente

para fins de  calculo do  limite  da despesa total  com  pessoal,  independentemente da  legalidade  ou da
validade dos contratos.

CApjTUL0 VIII
DAS DISPOSICOES SOBRE ALTERAC6ES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA

Art. 35. 0 Poder Executivo realizafa os estudos necessarios ao aprimoramento da legislapao tributaria.
adequando-a as possiveis modificapdes inseridas no Sistema Tribufario Nacional.

Art. 36. Fica autorizalo o Poder Executivo a realizar altera96es na ]egislapao. inclusive na que disp6e
sobre tributos municipais. se necessarias a preservacao do equilibrio das contas pdblicas, a consecu¢ao
da justica fiscal. a eficiencia e modemiza¢ao da maquina arrecadadora. a alterapao das regras de uso
e ocupa¢ao do solo, subsolo e espaco a6reo, bern como ao cancelamento de debitos cujo montante seja
inferior aos respectivos custos de cobran¢a.

Art. 37. As providencias decorrentes das agdes de que tratam os artigos anteriores. serao substanciadas
em  projetos da lei cujas mensagens evidenciarao as repercuss6es associadas a cada propositura.

§  1°. Os projetos de Lei  mencionados no `.caput" deste artigo levarao em conta:
I - os efeitos socioecon6micos da proposta;

11 -capacidade econ6mica do contribuinte;

Ill  -  a  modemizapao  do  relacionamento  tributdrio  entre  os  sujeitos  ativos  e  passivos  da  obrigacao
tributaria.

IV -os casos especificos de rendncia de receita.

§ 2°.  Projeto de  lei  que conceda ou amplie quaisquer beneficios tribufarios ou  incentivos.  entendidos
estes` os relacionados neste artigo. s6 devefa ser aprovado se atendidas as seguintes exigencias:

I -  demonstra¢ao  pelo  proponente  de  qiie  a rendncia foi  considerada na estimativa de  receita da  lei
or¢amenfaria. na forma do art.  12 da Lei Complementar n°  101 /2000 e de que nao afetara as metas de
resultados fiscais;

11 -  estar acompanhada de  medidas de compensacao,  no periodo mencionado no caput.  por meio  do
aumento de receita, proveniente da elevacao de aliquotas, ampliacao da base de calculo, majoracao ou
criapao de tributo ou contribui9ao, ou ainda, da diminui¢ao permanente de despesa corrente.

§ 3°.  Para efeitos desta lei. considera-se rendncia de receita, a remissao. subsidio. credito presumido.
concess5o de  isencao em  carater nao geral, alterapao de  aliquota ou modificapao de  base de calculo

queimpliquereducaodiscriminadadetributosoucontribui90es,eoutrosbeneficiosquecorrespondain
a tratamento diferenciado.
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Art.   38.   Deverao   ser   considerados   na   estimativa   das   receitas   constantes   no   projeto   de   Lei
Or¢amentiria, os efeitos de propostas de altera¢6es na legisla¢ao tributaria que estejam em tramitapao
no Poder Legislativo Municipal.

Paragrafo  thnico.  Caso  as  alterac6es  propostas  nao  sejam  aprovadas.  as  dotap6es  ongamentarias
deverao ser limitadas` na forma estabelecida nos art. 8° e 9° da Lei Complementar n° 101 /2ooo.

Art. 39. Nao se constituifa rendncia de receita. o cancelamento. de cfeditos laneados e nao arTecadados
em exercicios anteriores e devidamente  inscritos em  Divida Ativa. cujos valores sejam  inferiores aos
custos de cobran¢a.  nos temos do art.14.  §  3°.11  da  Lei  Complementar n°  lot/2cOO.

CAPITULO IX
D0 CONTINGENCIAMENT0 DE DOTACOES E LIMITACA0 DE EMPENH0

Art.  40.  Ate  30 (trinta)  dias ap6s a publicapao dos orgamentos, o Chefe do  Poder Executivo devefa
baixar,   atrav6s  de   Decreto.   a  programacao  financeira  e   o  cronograma  de   execu9ao   mensal   de
desembolso.

Parigrafo  dnico.  As  metas  de  resultado  primario  e  nominal  deverao estar desdobradas  em  metas
bimestrais` considerando as previs6es de receitas e despesas fixadas.

Art. 41. Caso seja verificado ao final de urn bimestre, qiie a realizagao da receita podera nao comportar
o cumprimento das metas de resultado primdrio ou nominal, o Poder executivo comunicafa ao Poder
Legislativo o montante das dotac6es a serem  limitadas por esse Poder.

Art. 42. Os Poderes Executivo e Legislativo promoverao. por ato pr6prio e mos montantes necessarios.
nos trinta dias subsequentes.  Iimitacao de empenho e movimentapao financeira.

§  1°. Na situacao prevista no `.caput" deste artigo. as dotap6es or¢amenfarias deverao ser limitadas de
forma  proporcional  as  suas  participap6es  no total  das fixa¢6es  or9amenfarias.  calculadas em  termos

percentunis.

§ 2°. Nao poderao ser objetos de limita9ao de empenho:
a) as despesas fixadas que tenham por finalidade. o pagamento de juros e encargos da divida;

b) as despesas necessalias ao cumprimento do percentual definido no art. 212 da Constitui¢ao Federal.
com a manutencao e desenvolvimento do ensino, bern como as destinadas ao cumprimento dos limites
estabelecidos na  Lei  Federal  n°  14. I 13.  de 25  de  dezembro de 2020;

c)  as  despesas  com  ag6es  e  servi¢os  de  sande.  necessarias  ao  cumprimento  do  disposto  na  Lei
Complementar n°  141 /20 I 2;

§ 3°. Caso ocorra a necessidade  de contingenciamento de dotac6es, as  limitap6es seguirao a seguinte
ordem de prioridade:

a) as despesas com  lnversdes  Financeiras. desde que nao sejam  imprescindiveis ao cumprimento dos

percentunis previstos nas alineas `.b``, ..c" e ..d" do pafagrafo anterior;
b)   as  despesas  com   lnvestimentos.  desde   que   nao   sejam   imprescindiveis  ao  cumprimento  dos
percentunis previstos nas alineas ..b" e ..c.. do paragrafo anterior;
c) caso as limitapdes de dotapdes previstas mos items anteriores sejam insuficientes para a obtengao dos
resultados previstos. deverao ser contingenciadas as dotap6es relativas a Outras  Despesas Correntes.
desde que nao sejam necessarias a aplicapao minima em satlde e educapao. ou atendimento aos limites
da Lei  F`ederal  n°  14.113. de  25  de dezembro de 2020.

CApiTULO X
DISPOSIC6ES FINAIS

Art. 43. 0 projeto de  lei or€amentaria sera encaminhado ao Poder Legislativo ate o dia  1° de outubro
de 2021  e devolvido para saneao pelo Chefe do Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias. conforme
art. 42 da Constituicao do Estado do Ceara.

Art.  44.  Todas  as  receitas  realizadas  pelos  6rgaos.  fundos  e  entidades  integrantes  da administracao
direta e  indireta,  componente dos ongamentos  fiscal  e  da seguridade  social,  inclusive as  diretamente
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arrecadadas.   serao   devidamente   classificadas  e   contabilizadas   no   sistema   financeiro   central   da
Prefeitura no mes em que ocorrer o respectivo ingresso.

Art.  45.   Sao  vedados  quaisquer  prcoedimentos  pelos  ordenadores  de  despesa  que  viabilizem   a
execu¢ao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotacao ongamentiria.

Art. 46. 0  Poder  Executivo  podefa contribuir, atrav6s da aquisi¢ao direta de bens e servicos. cessao
de  pessoal  ou  repasse  de  recursos  financeiros,  para o custeio  de despesas  de  competencia de  olitros
entes  da  Federapao,  mediante  a  celebrapao  de  convenio.  acordo.  ajuste  ou  congenere.  conforme
determina o art. 62 da Lei Complementar n°  I 01/2000.

Art.  47.  Se  o  projeto  de  lei  or¢amentaria  nao  for  encaminhado  para  san¢ao  do  Chefe  do  Poder
Executivo ate 31  de dezembro de 2021 ` a programa€ao constante para o  Poder Executivo podefa ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

I -pessoal e encargos saciais;

11 - pagamento do servico da divida;

Ill -  despesas necessarias a prestacao de servi¢os de satlde,  educac5o,  de assistencia social.  Iimpeza

pthblica e manutencao administrativa.
Parfgrafo iinico. 0 limite para a execu9ao das despesas de qiie tratam este artigo, devefa corresponder
a  I/12 (urn doze avos) do total da despesa fixada no Projeto de Lei Or¢amenfaria para 2023.

Art. 48. A despesa relativa a contribui¢6es` doap6es e auxi'lios financeiros, efetuadas na forma da lei.
nao excederd, em percentual, a realizada em fungao da receita corrente liquida no exercicio financeiro
de 2021, adicionada no incremento de  10% (dez pontos percentuais).

Art. 49. Ser5o consideradas legais. as despesas com multas` juros e outros acrescimos decorrentes de
eventual  atraso  no  pagamento  de  compromissos  por  insuficiencia  de  caixa  e/ou  necessidade  de

priorizacao  do  pagamento  de  despesas  imprescindl'veis  ao  pleno  funcionamento  das  atividades  e
execueao  dos  projetos  da  administrapao  municipal.  as  quais  deverao  ser contabilizadas  no  mesmo
elemento de despesa que a obrigapao principal, mos termos da Portaria Interministerial n°  163/2001  e
suas alterac6es posteriores.

Art. 50. A Secretaria Municipal de Administra¢ao, Planejamento e Finan9as. ap6s a publicapao da Lei
Or¢amentdria  Anunl,  divulgafa  por  unidade  ongamentala  de  cada  6rgao.   fundo  e  entidade   que
integram  os  ongamentos,  os  quadros  de  detalhamento  da  despesa.  especificando  o  programa  de
trabalho. natureza da despesa e fonte de recursos.

Art. 51.  Para os fins do disposto no art.16 da  Lei Complementar n°  lot/2000 e em cumprimento ao

§  3°  do  mesmo  artigo,  fica  estabelecido  que,  no  exercicio  de  2023.  a  despesa.  decorrente  de  apao
govemamental   nova,   sera  considerada  irrelevante   se   o  seu   impacto  orcamentaricLfinanceiro   no
exercfcio  nao  ultrapassar.   para  obras  e  servigos  de  engenharia  e  aquisigao  de   bens  e  servigos.
respectivamente,  os  limites  fixados  pelos  incisos  I  e  11  do  art.  75.  da  Lei  Federal  n°  14.133.  de  1° de
abril de 2021. devidamente atualizados.

Art.  52.  Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao`  revogando-se  as  disposigdes  em

contfario.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. em 28 de junho de 2022.

FiavseraF,iho
Prefeito Municipal de Amontada
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CHRTIDAO DH PUBLICACAO

Em  cumprimento  ds  exigeneias  legais  e,  em  conformidade  com  a  decisfro  do  STJ  -
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CERTIFICAMOS  para  os  devidos  fins  de  prova  a  quem  possa  interessar  que  foi

pprblicado por fixapao no flanel6grafo na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.
a   I.EI   N°   I.412,   DE   28   DE   JUNH0   DE   2022   -  DISPOE   SOBRE   AS   I)IRETRIZES
ORCAMENTARIAS PARA 0 EXERcicIO FINANCEIRO DE 2023.

PUBLIQUErsE. DlvuLGUE-SE. cuMPRArsE.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, 28 de junho de 2022.
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F`lavio Cesar  Bruno Teixeira  Fjlho

Prefeito Municipal de Amontada
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