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manutenção dos efeitos da descentralização, observadas as decisões dos respectivos
conselhos municipais sobre as reais necessidades a respeito da movimentação
orçamentária, financeira e patrimonial no exercício.
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§ 3o - O Poder Executivo é autorizado a utilizar fundos de outros programas para
suplementar os recursos orçamentários destinados à Educação Infantil, Ensino

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e ao Sistema de Saúde, quando estes se
tomarem insuficientes para o cumprimento de suas obrigações constitucionais e os
recursos financeiros vinculados estejam disponíveis.

§ 4o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até 50%
(cinquenta por cento) do valor da despesa constante na Lei Orçamentária Anual.
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§ 5o - A destinação de recursos para atender as despesas com ações e serviços públicos
de educação, saúde e assistência social obedecerá ao princípio da descentralização.

Art. 2 0 - 0 sistema de controle interno gravará na conta, DIVERSOS
RESPONSÁVEIS, com o registro em livro próprio e mensalmente, em nome do
respectivo gestor, o valor global dos recursos liberados e aplicados com prestação de
contas irregular, para atendimento ao disposto no art. 70 da Constituição Federal e os
arts. 80 e seus §§ e os arts. 81, 83, 84 e 87 a 90 e 93 do Decreto-Lei n.° 200/67, de
25/02/67.

Parágrafo Único - A baixa na responsabilidade do registro da conta Diversos
Responsáveis ou sua inclusão na Dívida Ativa, obedecerá ao resultado do julgamento
das contas do exercício de 2018, pela Câmara Municipal.

Art.21 - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a
atender às ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos
arts. 194, 195, 196, 200, 206 e 212, § 4o, da Constituição Federal, e conterá, dentre
outros, com recursos provenientes:

I. das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram,
exclusivamente, este orçamento;

II. da contribuição para o plano de seguridade social do s^vidor, que será utilizada,
para despesas no âmbito dos encargos previdenciários qa União e,

III. do orçamento fiscal.
1 I

Parágrafo Único — A destinação de recursos para atender] a despesas com ações e
serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao princípio da
descentralização.
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Art. 2 2 - 0 orçamento da seguridade social discriminará as dotações relativas às ações
descentralizadas de saúde e assistência social, em categorias de programação específicas
dos órgãos e unidades orçamentárias.

Art. 23 - Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento, as
normas gerais da Lei 4.320/64, no que concerne ao regime contábil, execução do
orçamento e demonstrativo de resultado.

Parágrafo Único- Excetua-se o disposto no caput deste artigo a aplicação, no que se
couber, dos arts. 109 e 110, da Lei n.° 4.320/64, para as finalidades a que se destinam.

Art. 24 - Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou
contratual, e as receitas que atenderão, constarão da Lei Orçamentária Anual.

§ Io - As despesas com o refinanciamento da dívida pública municipal, mobiliária
federal, interna e externa, serão incluídas, na lei e em seus anexos, separadamente das
demais despesas com serviço da dívida.

§ 2o - Entende-se por refinanciamento, o pagamento do principal da dívida pública
mobiliária municipal corrigido, e por sua amortização efetiva, seu pagamento com
recursos de outras fontes.

§ 3o - Os Restos a Pagar processados e os encargos e despesas compromissadas a pagar
até o final do exercício de 2018, não poderão exceder as disponibilidades de caixa na
consolidação das contas no ato do encerramento do exercício, estendendo-se a mesma
obrigação às disponibilidades de caixa dos recursos dos Fundos Especiais e respectivas
obrigações financeiras conforme resultados apurados, separadamente, em suas
contabilidades, conforme estabelece o § Único do art. 8o da LC n° 101/2000.

§ 4o - O pagamento da despesa pública ocorrerá, no máximo, em 30 (trinta) dias após
sua liquidação, sendo vedada sua antecipação ou inversão da ordem cronológica de
pagamento.

§ 5o - Até o encerramento do expediente do último dia útil do mês de dezembro de
2018, os saldos não aplicados de recursos do Município, transferidos ao Poder
Legislativo e às contas de gestão ou instituições conveniadas, deverão ser devolvidos à
Fazenda Municipal para efeito de consolidação das contas, sob pena de inscrição e
registro do gestor na conta Diversos Responsáveis e comunicação aos órgãos de
controle externo, excluídos os saldos dos fundos especiais, observados o disposto no
art.20 desta Lei.

Art. 25 - Entende-se como despesa total com pessoal: o
Município com os ativos, os inativos e os pensionistas, relati
cargos, funções ou empregos e de membros de Poder,

iomatório dos gastos do
vos a mandatos eletivos,
com quaisquer espécies
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remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais contribuições recolhidas às entidades de
previdência.

§ Io - Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à
substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras
Despesas de Pessoal".

§ 2o - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em
referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência.

§ 3o - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão
computadas as despesas:

I-de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II- relativas a incentivos à demissão voluntária;
III -derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da
apuração a que se refere o § 2o do art. 18;
V- com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos
provenientes.
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade,

inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superavit
financeiro.

Art. 26-Para fins do disposto no caput do Art. 169 da Constituição Federal, a despesa
total com pessoal em cada período não poderá exceder a se$; ;enta por cento (60%) da
receita corrente liquida, estabelecida as seguintes proporções:

I.
H.

6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e,
54% (cinqíienta e quatro por cento) para o Poder Execjuitivo.

I
§ 1° - Para os fins previstos no art. 168 da Constituição Federal, a entrega dos recursos
financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a
resultante da aplicação dos percentuais de que trata o parágrafc} anterior.

§ 2o - O percentual de 6% (seis por cento) estabelecido ao Poder Legislativo, será
repartido entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal,
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em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros
imediatamente anteriores ao da publicação da Lei Complementar n.° 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme o que dispõe seu § Io, do art. 20.
Art. 27 - É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e
não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n° 101/2000, e o disposto no
inciso XIII do art. 37 e no § Io do art. 169 da Constituição Federal;
II-o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
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Parágrafo Único - Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da
despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta dias) anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 21.
Art. 28 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nesta lei, será
realizada ao final de cada semestre.

Parágrafo Único-Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por
cento) do limite, são vedados ao Poder:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer
título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual,
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II-criação de cargo, emprego ou função;
III-alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57
da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 29 - Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os limites
definidos nesta lei, sem prejuízo das medidas previstas no art.( ?2 da LC n. 101/2000, o
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimeahes seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§
3o e 4o do art. 169 da Constituição.

§ Io - No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituiçil o, o objetivo poderá ser
alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pç a redução dos valores a
eles atribuídos.

§ 2o - É facultada a redução temporária da jornada de trabdho com adequação dos
vencimentos a nova carga horária.

Rua Dep. Furtado Leite, 272 - Centro PABX: (88) 3548.1185 - Aljtaneira - Ceará - CEP: 63195-000
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§ 3° - Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o
Município não poderá:

I- receber transferências voluntárias;
II-obter garantia, direta ou indireta, de outro ente federado;
III - Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da
dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Art.30-No exercício financeiro de 2018, as despesas com pessoal ativo e inativo, dos
dois Poderes do Município, observarão o limite estabelecido na Lei Complementar n.°
101/2000-Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 31 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
observado o disposto nesta lei e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária, na forma da Lei Complementar n. 101/2000 e que não
afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput,
por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ Io - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão
de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo
que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput
deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benq leio só entrará em vigor,
quando implementadas as medidas referidas no mencionado iip ;iso.

§3o - O disposto neste artigo não se aplica:
, !

I-as alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153
da Constituição, na forma do seu § Io;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ad dos respectivos custos de
cobrança.
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Art. 32-Não será aprovado projeto de lei, que conceda ou amplie incentivo, isenção ou
benefício, de natureza tributária ou financeira, sem que se apresente a estimativa da
renúncia de receita correspondente.

Parágrafo Único - A lei mencionada no caput deste artigo somente entrará em vigor
após o cancelamento de despesas em idêntico valor.
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Art. 33 - É vedado ao Município durante a execução orçamentária do exercício a que se
refere a presente lei e após lançamento da obrigação tributária e respectiva notificação,
sem prévia autorização legislativa:

I. conceder anistia ou redução de imposto ou taxas;
II. prorrogar o prazo de pagamento da obrigação tributária;
III. deixar de cobrar os acréscimos por atraso de pagamento;
IV. aumentar o número de parcelas;
V. proceder ao encontro de contas;
VI. efetuar a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito

de crédito contra a Fazenda Municipal.

Parágrafo Único - os valores dos impostos e taxas poderão ser atualizados
monetariamente e cobrados, observado o seguinte:

I. o valor venal dos bens imóveis junto ao mercado de imóveis; e,
II. os custos operacionais dos serviços postos a disposição dos contribuintes e

executados às custas do erário municipal.

Art 34-Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração
das contas públicas observará as seguintes:

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio,
vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem idei
forma individualizada;
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registn
competência, apurando-se, em caráter complementar o result
pelo regime de caixa;
III-as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e c|o
e operações de cada órgão, fundo ou entidade da adminisi
fundacional, inclusive empresa estatal dependente;
IV - as receitas e as despesas previdenciárias serão aprese
financeiros e orçamentários específicos;

de modo que os recursos
itificados e escriturados de

te as segundo o regime de
jado dos fluxos financeiros

>i juntamente, as transações
tração direta, autárquica e

íntadas em demonstrativos
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V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de
financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas
de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando,
pelo menos, a natureza e o tipo de credor;
VI-a demonstração das variações patrimoniais dará destaque a origem e ao destino dos
recursos provenientes da alienação de ativos.

§ Io - O Município manterá sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 35 - No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas a preços
de julho do corrente exercício.

§ Io - Os créditos especiais abertos integrarão o universo orçamentário do exercício,
podendo ser suplementados, parcial ou totalmente, atualizados monetariamente e/ou
transpostos ou receberem transposições orçamentárias.

§ 2o - Os valores da receita e da despesa apresentados no projeto de lei serão atualizados
na lei orçamentária para preços de janeiro de 2018, utilizando a variação de índice Geral
de Preços do Mercado - IGP-M/FGV ou outro estabelecido para correção dos limites
das licitações, no período compreendido entre os meses de junho e dezembro de 2017,
incluídos os meses extremos do mesmo, quando verificado o percentual inflacionário
acima de 10% (dez por cento).

§3o - Os valores resultantes da atualização monetária na forma do disposto no parágrafo
anterior, desde que convenientes ao interesse da administração poderão, a partir de 31
de janeiro do exercício a que se refere a presente Lei, serem incorporados às rubricas
orçamentárias a qualquer dia do exercício durante a execução orçamentária,
procedendo-se as devidas alterações nos valores das rubricas da Receita de forma a
manter o equilíbrio orçamentário.

A Fazenda Municipal manterá registro atualizadoi (jios inadimplentes os quais
o vedado o encontro de

Art. 36 -
são impedidos de licitar ou contratar com o Município,
contas no ato do pagamento a qualquer credor.

ndi

§ Io - A transferência de recursos referentes aos duodécimos à Câmara Municipal,
obedecerá às disposições estabelecidas para as demais contai : de gestão e, será liberado
até o dia 20 de cada mês durante a execução orçamentária, obedecido o percentual de
que trata a EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58/2009.

§ 2o - Para efeito na base de cálculo das transferências do recursos que o Município
esteja obrigado a efetuar, excluem-se as receitas com destinarão específica provenientes
de convénios, ajustes ou acordos e demais disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal-LC n. 101/2000, para a obtenção da receita geral líquida.
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Art. 37 - A partir do 10° dia do início do exercício de 2018, o município poderá
contratar operações de créditos internas por antecipação da receita, destinadas a atender
a insuficiência de caixa, a qual deverá ser quitada, com juros e outros encargos
incidentes, até o dia dez de dezembro de 2018, observadas as disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal-LC N.° 101/2000.

Art. 38 - A prestação de contas anual do Município incluirá relatório de execução na
forma e com o detalhamento apresentado pela Lei Orçamentária anual.

Parágrafo Único-Da prestação de contas anual constará necessariamente, informação
quantitativa sobre o cumprimento das metas físicas previstas na Lei Orçamentária
Anual.

Art 39 - Os projetos de lei de créditos adicionais poderão a qualquer tempo ser
solicitado ao Poder Legislativo, ressalvado o disposto no artj167, § 3o, da Constituição
Federal.
Art. 40 - São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento,
programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem
comprovação e suficiência disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 41 - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for aprovado pela Câmara
Municipal até 31 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser
executada, durante os três primeiros meses do exercício de 2018, em cada mês, até o
limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma originariamente encaminhada
ao Poder Legislativo.

§ Io - Considerar-se-á antecipação de crédito, à conta da Lei Orçamentária, a utilização
dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2o - Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude
ao projeto de lei de orçamento no Poder Legislativo e do prócedimento previsto neste
artigo serão ajustados, após sanção da Lei Orçamentária,
decreto, de créditos adicionais mediante remanejamento de dotações.

§ 3o - Não se incluem no limite previsto no caput dest s
atendimento de despesas com:

I. pessoal e encargos sociais;
II. pagamento de serviços de dívida;
III. água, energia elétrica e telefone;

de emendas apresentadas

através da abertura, por

artigo as dotações para
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