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Exmo. Sr. 

Orlando.de Oliveira Morais 

Presidente da Camara Municipal de Antonina do Norte 

Antonina do Norte/CE., 14 dejulho de 2020. 

cio n° 019 /2020 

Senhor Presidente, 

, Cumprimentando-o cordialmente, viemos por meio deste, encaminhar c6pia da Lei N° 
.... 530/2020, q_ue dispoe sobre as diretrizes para a elaboracao da Lei Orcamentaria para o exercicio de 2021, na 
forma que dispoe a legislacao em vigor. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de apreco e consideracao. 

Atenciosamente, 

r _ 1- P.,4J.�W 
FRANasla> ��NDRO ARRAIS DE ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL N° 530/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORACAO DA LEI 
ORCAMENTARIA DE 2021 E DA OUTRAS PROVID�NCIAS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE- CE, faz saber que a Camara 
Municipal aprovou e e sancionada e promulgada 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 e a Lei Orqanica do Municipio de 

Baturite, as diretrizes orcarnentarias para o exerclcio de 2000, compreendendo: 

I. As metas e prioridades da adminlstracao publica municipal; 

II. A orqanizacao e estrutura dos orcarnentos; 

Ill. As diretrizes gerais para a elaboracao dos orcarnentos anuais do municipio e suas 

alteracces: 

IV. As oisposicoes sobre alteracoes na legislavao tnbutaria do municipio; 

V. Disposicoes relativas a Pessoal e Encargos Sociais; 

VI. Disposicoes Gerais; 

VII. Anexo das Metas Fiscais; 

VIII. Anexo de Riscos Fiscais. 

CAPITULO I 

DAS MET AS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA 
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Art. 2 ° - Ficam estabelecidas as seguintes prioridades e metas a serem observadas 

quando da elaboracao e execucao do Orcarnento Municipal para o exercfcio de 2021. 

I - Aperfeicoamento da Gestao Publica - Atraves do reaparelhamento, modernlzacao e 

melhoria das atividades meio da Adminlstracao publica municipal, fortalecendo a estrutura administrativa 

atraves da melhoria dos seguintes aspectos: 

A - Recursos Humanos - Valorizacao e treinamento dos servidores publicos municipais; 

B - Contas Publicas - Planejamento, controle, publicidade, transparencia e equilfbrio nas 

ntas Pubticas municipais; 

C - Recursos Materiais e Logfsticos - Planejamento e racionalizacao dos processos 

administrativos e controle no consume de materiais de expediente e conservacao do patrirnonlo publico: 

D - Atendimento ao Publico - Melhoria na qualidade do atendimento as demandas 

apresentadas pelo publico: 

II - Melhoria na qualidade de vida da populacao - Atraves da elevacao de padroes de 

vida da populacao e indicadores sociais oficiais, os quais medem a afetividade nas atividades fim da 

adrnlnlstracao publica: 

A - Elevacao dos padroes educacionais, com enfase para a educacao baslca: 

B - Garantia do acesso aos programas de saude, agua e saneamento basico: 

C - Garantia de inclusao social dos municipes, atraves das areas de asslstencia social, 

desporto, cultura, empregabilidade, lazer e direitos da cidadania. 

Ill - Desenvolvimento Econornico e Fomento ao Trabalho - Mediante o fortalecimento e 

desenvolvimento das potencialidades comerciais, industriais, aqropecuarias e de prestacao de services no 

Municipio , com vistas a capacltacao de pessoal e gerai;ao de emprego e renda. 

Art. 3 ° - As metas e prioridade poderao ser ampliadas, de acordo com as 

disponibilidades financeiras do Municfpio. 
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Art. 4 ° • As prioridades referidas no artigo 2° desta Lei terao precedencia na alocacao de 

recursos na Lei Orcarnentaria de 2021, nao se constituindo limite a proqramacao das despesas, nem 

impedimenta a inclusao de novas programas no Plano Plurianual. 

Paragrafo (mico - lntegra esta Lei tarnbem, o Anexo das Metas Fiscais, elaborado 

conforme onentacoes constantes no manual especifico, aprovado pela Portaria n° 286, de 07 de maio de 

2019, da Secretaria do Tesauro Nacional e devera ser composto de: 

Demonstrative VI - Avahacao da situacao financeira e atuarial do RPPS; 

Demonstrative VII - Estimativa e cornpensacao da renuncia da receita; 

Demonstrativo VIII - Margem de Expansao das Despesas obrigat6rias de carater 

a) Demonstrativo I - Metas Anuais; 

b) Demonstrativo II Avaliacao do Cumprimento das Metas Fiscais do exercicio anterior; 

c) Demonstrativo Ill Metas Fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 

&s exercicios anteriores; 

Demonstrative IV - Evoluc;ao do Patrimonio Liquide; 

Demonstrativo V - Origem e Ampliac;ao dos Recursos obtidos com a Allenacao de 

d) 

e) 

Ativos; 

f) 

g) 

h) 

continuado. 

CAP(TULO II 

DA ORGANIZACAO E ESTRUTURA DOS ORCAMENTOS 

Art. 5° · A Lei Orcamentaria para o exercicio de 2021 devera compreender o Orc;amento 

Fiscal e o Orc;amento da Seguridade Social, na forma do disposto do Art. 165, § 5° da Constituicao 

Federal. 

§ 1 °- 0 Orc;amento Fiscal refere-se aos Poderes do Municipio , seus fundos, 6rgaos e 

entidades da adrnmtstracao direta e indireta. 

§ 2° - O Orcarnento da Seguridade Social cornpreendera as acoes vinculadas as areas 

de saude, assistencia e previdencla social, bem coma as entidades e 6rgaos a ela vinculados, da 

admmistracao direta e indireta. 
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Art. 6° - Para efeito desta Lei, entende-se por: 

I - Programa, o instrumento de orqanizacao da acao governamental visando a 
concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo definido no Plano Plurianual e mensurado por indicadores 

estabelecidos no mesmo Plano; 

II - Atividade, instrumento de proqrarnacao para alcancar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de ooeracoes que se realizam de modo contfnuo e permanente, das quais resulta 

um produto necessario a manutencao das atividades govemamentais; 

Ill - Projeto, um instrumento de proqrarnacao para alcancar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, dos quais resulta um produto que concorre 

ra a expansao ou aperfeic;oamento da acao de govemo, podendo aumentar o volume das atividades ja 

existentes ou criar novas atividades; 

IV - Operacao Especial, despesas que nao contribuem para a manutencao das acces de 

govemo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e 

services. 

§ 1 ° - Cada programa ldentlficara as acoes necessaries para atingir os seus objetivos, 

_· sob a forma de atividades ou projetos, ou ainda, operacoes especiais, especificando os respectivos 

valores. 

§ 2° - As categorias de proqrsmacao de que trata esta Lei serao identificados no projeto 

de lei orcarnentaria por funcao, subfuncao, programas, atividades ou projetos ou ainda, operacoes 

speciais. 

§ 3° - Cada uma das atividades, projetos e operacoes especiais devera estar vinculada a 

uma das funcoes e subfuncoes, tipicas ou atipicas, de conformidade com a Portaria n° 42/1999 do 

Ministerio do Planejamento, Orcarnento e Gestao a um dos programas a serem definidos no Plano 

Plurianual para o perfodo 2018-2021. 

Art. 7° - Os orcarnentos fiscal e da seguridade social dlscrirninarao a despesa por 6rgao e 

unidade orcarnentaria, detalhada por categoria economica, grupo de natureza de despesa, modalidade de 

aplicacao e elemento de despesa, alem das fontes de recurses. 

§ 1 ° - As categorias economicas nas quais estarao divididas as despesas sao: 

I - Despesas Correntes 
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II - Despesas de Capital 

§ 2° - Os grupos de natureza da despesa, as quais estarao divididas em: 

I - Pessoa! e Encargos Sociais 

II - Juras e Encargos da Dfvida 

Ill - Outras Despesas Correntes 

IV - lnvestimentos 

V - lnversoes Financeiras 

VI - Arnortlzacao da Dfvida 

§ 3° - As modalidades de eplicacao, bem coma os elementos de despesa a serem 

utilizados nos Orc;amentos Fiscal e da Seguridade Social deverao obedecer a classlncacao determinada 

pela Portaria lnterministerial n° 163/2001 e alteracoes posteriores. 

§ 4 ° - A despesa, segundo a classltlcacao economica, devera ser discriminada na 

· execucao, par categoria economlca, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicacao e elemento 

de despesa, as quais deverao ser consideradas tarnbern, para o levantamento do Balance Geral. 

§ 5° - As fontes de recurses, na Lei Orcarnentaria para o exercfcio de 2021, de que trata 

este artigo, serao consolidadas, do "Demonstrative da Despesa por Funcoes, subtuncoes e Programas 

conforme o vrnculo dos Recursos", cujo modelo corresponde ao Anexo VIII da Lei Orc;amentaria e do 

alanco Geral, seguirao as definic;oes estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceara, visando 

contabilizacao com os dados a serem apresentados atraves do Sistema de lntorrnacoes Municf pios 

(SIM), nos termos do artigo 42 da Constltuicao do Estado do Ceara. 

Art. 8° - O projeto de lei orcarnentaria que o Peder Executive encarninhara a Camara 

Municipal e a respectiva lei sera constitufdo de: 

I - texto da Lei; 

II - quadros orcarnentarios consolidados; 

Ill - anexos dos orc;amentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a 

despesa na forma definida nesta Lei; 
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IV - dlscrimlnacao da legislac;ao da receita referentes aos orcarnentos fiscal e da 

seguridade social; 

§ 1 ° - Os quadros orcamentarios a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os 

complementos referenciados no art. 22, inciso Ill da Lei n° 4.320, de 17 de marc;o de 1964, sao os 

seguintes: 

I - evolucao da receita do Tesauro Municipal, segundo as categorias econornicas e seu 

desdobramento em fontes, na forma estabelecida pela Portaria lnterministerial n° 163/2001 e altera¢es 

posteriores, pelo menos relativos aos dais exercicios financeiros imediatamente anteriores ao da 

elaboracao do Orcamento, 

II - evolucao da despesa do Tesouro Municipal, segundo a funcao de govemo, pelo valor 

empenhado, relativo aos ultimas dais exercicios; 

Ill - resumo das receitas por categoria econOmicas e fontes de recursos; 

IV - resumo das despesas dos orcamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, por categoria econOmica; 

V - receita e despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo categorias economicas, conforme o Anexo I da Lei n° 4.320/1964, e suas 

alteracoes: 

VI - despesas dos orcarnentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente , 

segundo o Poder e Orgao, por elemento de despesa e fonte de recursos, na forma do Anexo II da Lei n° 

20/1964; 

VII - resumo da despesa por 6rgao e funcao, de conformidade com o Anexo IX da Lein° 

4.320/1964; 

VIII - despesas dos orc;amentos fiscal e da seguridade social, segundo a funcao, 

subfuncao , programa e projeto, atividade au operacao especial, na forma no Anexo VI da Lei n° 

4.320/1964; 

IX - demonstrativo da totalizacao das fontes de recursos para fazer face a cada um dos 

elementos de despesas fixados pela Lei Orcarnentaria; 
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X - proqramacao referente a rnanutencao e desenvolvimento do ensino, nos termos do 

art. 212, da Constituicao, em nivel de 6rgao, detalhando fontes e valores por categoria de proqrarnacao: 

XI - proqramacao referente as acoes basicas de saude nos termos da Lei Complementar 

n° 101 /2000, em nivel de 6rgao, detalhando fontes de recursos, bem como as subfuncoes de governo 

vinculadas a sauce. 

§ 2° - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orcarnentaria contera justificativa da 

estimativa e da flxacao, respectivamente, dos montantes da receita e da despesa; 

§ 3° - O Poder Executivo encaminhara tarnbem junto ao projeto de Lei Orcamentaria, 

demonstrativos contendo as seguintes informa¢es complementares: 

I - o resultado corrente do orcamento: 

II - a evolucao da receita e da despesa nos tres ultirnos anos, a execucao provavel para 

2020 ea estimada para 2021; 

§ 4 ° - O Poder Executivo envlara a Camara Municipal os projetos de Lei Orcarnentaria e 

dos creditos adicionais, sempre que possivel, em meio eletronico com sua despesa por setor e 

. discriminada, no caso do projeto de lei orcarnentaria, por elemento de despesa. 

CAP[TULO III 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORACAO E A EXECUCAO DOS 

ORCAMENTOS E SUAS AL TERACCES 

Se�ol 

Das disposi�oes gerais 

Art. 9° - A execucao da Lei Orcamentaria Anual do exercicio de 2021 devera ser 

realizada de modo a evidenciar a transparencia da gestao fiscal, observando-se o princf pio constitucional 

da publicidade e perrnitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as intormacoes. 

Paragrafo Onico • Deverao ser divulgados na internet: 
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I • A Lei Orcarnentaria 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; 

Ill • O Relat6rio Resumido da Execucao Orcamentaria com a finalidade de evidenciar a 

qualidade da execucao das determlnacoes contidas na Lei Orcamentaria Anual; 

IV • 0 Relat6rio de Gestao Fiscal, para que possam ser verificados os limites 

constitucionais e legais relatives a pessoal, restos a pagar e endividamento. 

Art. 10 - A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da Lei Orcarnentaria de 

2021 devera levar em consideracao a obtencao de superavit prirnario, nos termos do Anexo das Metas 

Fiscais, considerando os orcamentos fiscal e da seguridade social, conjuntamente. Devendo as receitas e 

as despesas ser orcadas a prec;os de agosto de 2020. 

§ 1 ° 0 Prefeito Municipal fica autorizado a incluir na Lei Orcarnentaria Anual, autorizacao 

para suplementar as dotacoes orcamentarias que se tomem insuficientes, utilizando as fontes de recurses 

: previstos no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, podendo ainda efetuar a transposlcao de dotacoes, com 

remanejamento de recurses de uma categoria de proqramacao de despesa para outra, entre as diversas 

funcoes do govemo e unidades orcamentarias durante a execucao orcamentaria, e designar o 6rgao 

responsavel pela contabilidade para movimentar as dotacoes a elas atribuidas. 

Art. 11 - A Lei Orcamentaria observara, na estimativa da receita e na flxacao da despesa, 

efeitos econornicos decorrentes da acao govemamental definida no art. 2° desta Lei. 

Paragrafo Unlco • Ocorrendo mudanca de moeda, extincao do indexador, dolarizacao da 

moeda nocional, rnudancas na polftica salarial, carte de casas decimais, e quaisquer outras ocorrencias no 

Sistema Monetario Nacional, fica o Peder Executive Municipal, atraves de decreto, autorizado a adequar 

os sistemas orcarnentario, financeiro e patrimonial, os quais terao seus valores imediatamente revistos, 

atentando para a perfeita atuallzacao e, principalmente, para que o equilibria dos referidos sistemas, sejam 

conservados e estes nao sofram prejuizos manifestos capaz de inviabilizar, temporarla ou definitiva a 

continuidade do funcionamento da maquina administrativa municipal. 

Art. 12 - Fica autorizada a inclusao na Lei Orcarnentaria ou de credito adicional especial, 

de proqrarnacao constante em propostas de alteracoes do Plano Plurianual. 
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Art. 13 - Somente poderao ser inclufdas dotacoes orcamentarias para as unidades 

gestoras ja existentes na estrutura administrativa do Municipio, conforme determina o art. 167, V, da 

Constitui<;ao Federal. 

Art. 14 - Deverao estar inclusos no projeto de lei orcarnentaria para 2020 os precat6rios 

judiciaries formalmente apresentados ate 1 °de julho, conforme determina o artigo 100, § 1 °da Constltuicao 

Federal. 

Art. 15 - Nao poderao ser fixadas despesas sem que estejam indicadas as fontes de 

recurses correspondentes, as quais poderao ser admitidas as definidas no art. 43, § 1° da Lei N° 4.320, de 

17 de rnarco de 1964. 

Art. 16 - A proposta de Lei Orcarnentaria podera consignar credlto destinado a 
concessao de contribuicoes, subvencao social e/ou auxno financeiro a entidades privadas, bem coma 

beneficios diretos a pessoas ffsicas, desde que autorizada por lei especffica, conforme art. 26 da Lei 

Complementar N° 101/00 e atendam as seguintes condicoes: 

I - Sejam entidades privadas de atendimento direto ao publico, nas areas de asststencia 

social, saude, educacao, cultura, esporte, turismo, meio ambiente, de fomento a producao e a gerac;ao de 

. emprego e renda; 

II - sejam pessoas fisicas reconhecidamente carentes, por 6rgao municipal, na forma da 

lei; 

Ill - participem de concursos, gincanas e outros tipos de atividades incentivadas au 

romovidas pelo Peder Publlco Municipal, a quais sejam conferidas prernlacoes e/ou auxilios financeiros 

de qualquer especie: 

IV - sejam entidades privadas cuja instalacao e manutencao propicie a gerac;ao de 

empregos e o desenvolvimento econOmico do Municipio; 

V - quando, em cases de pessoas ffsicas, seja mais vantajoso ao Peder Publico, 

conceder ajuda financeira, a arcar com as despesas de exames, transportes ou outras especies de 

auxilios estabelecidos em seus programas assistencias. 

Paraqrafo unico - O disposto neste artigo nao se aplica as contribuicoes estatutarias 

devidas a entidades municipalistas as quais o Municfpio seja associado, bem coma aos Cons6rcios 

Pubhcos aos quais o Municf pio participe ou venha a participar. 
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Art. 17 - A proposta orcarnentana devera canter dotacao denominada Reserva de 

Contingencia, que devera ser constituida de recursos exclusivamente do Orcarnento Fiscal em montante 

de no minima 0,2% (dais decirno por cento) e, no maxima 0,5% (cinco decimo por cento) da receita 

corrente liquida prevista para o exerdcio de 2021. 

Paragrafo (mico - A Reserva de Continqencia podera ser utilizada para: 

I - atender passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, na forma do art. 5°, inciso Ill 

"b" da Lei Complementar ND 101/00 e Portaria STN ND 286, de 07 de maio de 2019. 

II - entende-se por passivo contingente, toda aquela adversidade nao possivel de ser 

mensurada ou incluida no orcamento, que venha a prejudicar a proqrarnacao realizada com base nas 

etas definidas pelo orcarnento, ou a sua execucao. 

Ill - a partir do mes de agesto de 2021, para servir de suporte a abertura de Credltos 

Adicionais Suplementares destinados a reforcar dotacoes fixadas pela Lei Orcamentaria que se mostrarem 

insuficientes. 

Art. 18 - A alocacao de recurses da lei orcamentaria para 2021 e nos creditos adicionais 

que a alterarem observarao o seguinte: 

a) a expansao das despesas obrigat6rias de carater continuado, assim definidas coma 

tais na Lei Complementar ND 101/00, nao podera exceder a 20% (vinte per cento) da 

receita corrente If quida apurada em dezembro de 2020; 

b) os investimentos plurianuais, entendidos estes coma os que tiveram duracao superior 

a doze meses so constarao da lei orcarnentaria se devidamente contemplados no 

Plano Plurianual ou em lei posterior que autorize sua mclusao. 

Se�o II 

Das Diretrizes dos Or�amentos Fiscal e da Seguridade Social 

Subse�ao I 

Das Diretrizes Comuns 
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Art. 19 - Deverao compor os orcarnentos fiscal e da seguridade social, os Poderes 

Legislative e Executive, bem come seus 6rgaos e entidades da admlnlstracao direta. 

Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos poderes Legislative e 

Executive, terao como limite rnaxirno, no exercicio de 2021, o valor de 60% (sessenta par cento) da 

Receita Corrente Uquida, distribufda da seguinte forma: 

I - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Peder Executive; 

II - 6% (seis per centos) para o Poder Legislative. 

Art. 21 - A Lei Orcamentaria Anual consiqnara no mfnimo 25% (vinte e cinco per cento) 

receita de impostos e transferencias constitucionais para a rnanutencao e desenvolvimento do ensino, 

em cumprimento ao disposto no art. 212 da Constituicao Federal. 

Art. 22 - Deverao ser destinados, na lei orcarnentaria anual, recurses provenientes de 

impostos e transferencias para acoes e services publicos de saude, em percentual nao inferior a 15% 

(quinze per cento) da referida base de calculo. 

Panigrafo Onico - Deverao ser computados para a apuracao do percentual definido no 

. caput do presente artigo, os repasses a 6rgaos interrnunicipais e multigovemamentais destinadas a custeio 

de services de saude, nos termos dos respectivos pactos de financiamento e gestao. 

Art. 23 - No exercicio de 2021, nos termos do art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000 

estara vedada a contratacao de operacoes de credito por antecipacao da receita. 

Subse�io II 

Das Diretrizes Especrticas do Or�amento 

Da Segurldade Social 

Art. 24 - O Orcamento da Seguridade Social cornpreendera as dotacoes destinadas a 

atender as acoes de saude, prevldencla e assistencia social, e contara, dentre outros, com os recursos 

provenientes: 
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I - de repasses do Fundo Nacional de Ssude e do Fundo Nacional de Assistencia Social; 

II - das receitas pr6prias destinadas ao financiamento das Acoes e Services Pubflcos de 

Saude, na forma da Lei Complementar n° 141/2012; 

Ill - das receitas de prestacao de services de saude, oriqinarlas do Sistema unico de 

Saude , quando o Municipio for remunerado pelos services prestados; 

IV - de receitas pr6prias dos 6rgaos e fundos que integram exclusivamente o orcarnento 

de que trata essa subsecao: 

V - do orcarnento fiscal. 

§ 1 ° - Poderao constar no orcarnento para o exerdcio de 2021, dotacoes orcarnentarias 

para entidades filantr6picas, sem fins lucrativos, devidamente cadastradas e dedicadas a assistencla social 

e amparo a 6rfaos, aos menores carentes, defesa da crianca, adolescente e familia, apoio aos portadores 

de necessidades especiais e idosos, ou ainda, destinados a prestacao de services de saude. 

§ 2° - Poderao constar no orcamento para o exercicio de 2021, dotacoes orcarnentarias 

para repasses a entidades intermunicipais ou multigovemamentais, nos termos dos respectivos pianos e 

. pactos de gestao e financiamento. 

Subse�ao Ill 

Das Diretrizes Especificas para o Poder Legislativo 

Art. 25 - 0 Peder Legislative tera como limite de suas despesas, para efeito de 

elaboracao de sua proposta orcamentana, a receita arrecada no exercicio de 2020, nos termos do Art. 29 - 

A da Constituicao Federal, que oevera ter seu valor fixado na Lei Orcamentaria Anual, ajustado por 

Decreto do Peder Executive, de forma que se possa respeitar a limitacao constitucional em vigor. 

§ 1 ° - Durante a Execucao Orcsmentana, 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 mes. 
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§ 2° - A Camara Municipal nao cornprometera mais de 70% (setenta por cento) de sua 

receita com despesas de pessoal. 

§ 3° - Para efeito do disposto no art. 4° § 1° o Poder Legislativo Municipal encaminhara 

ao Poder Executivo, ate o dia 10 de setembro de 2020, sua proposta orcarnentaria para que seja ajustada 

e consolidada ao projeto de lei orcarnentaria, sob pena de ter o valor de suas dotacoes orcamentarias 

arbitrado pelo Chefe do Poder Executive. 

Art. 26- Durante a execucao orcamentarta do exercfcio de 2021, caso haja a qultacao de 

despesas especificadas do Poder Legislativo pelo Poder Executivo, as mesmas poderao ser deduzidas da 

parcela duodecimal a ser repassado no mes que ocorrer referido pagamento. 

CAP(TULO IV 

DAS DISPOSICOES SOBRE A DfVIDA PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 27 · A proposta da lei orcarnentaria anual devera consignar dotacoes pr6prias 

destinados a reducao do endividamento de longo prazo do municfpio, observando sempre os limites 

definidos da resolucao n° 40/2001 do Senado Federal e suas alteracoes. 

Art. 28 • As operacoes de credito interno reqer-se-ao pelo que determina a resolucao N° 

43/2001 do Senado Federal e pelo contido no capitulo VII da Lei Complementar N° 101/2000. 

CAPfTULOV 

DAS DISPOSICOES RELATIV AS As DESPESAS COM PESSOAL E ENCAGOS SOCIAIS 

Art. 29 - Os Poderes Executive e Legislative encaminharao mensalmente ao Tribunal de 

Contas do Estado do Ceara, par meio do Sistema de lntormacoes Municipais, a individuafizacao dos 

cargos efetivos e comissionados ocupados, indicando a remuneracao de cada servidor. 

Art. 30 - No exercfcio de 2021, observado o disposto no art. 169 da Constituicao, 

somente poderao ser admitidos servidores se: 

1- houver dotacao orcarnentarta suficiente para o atendimento da despesa; e 

II • for observado o limite previsto no artigo 20 da Lei Complementar N° 101 /2000. 
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Art. 31 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°, II, da Constitulcao 

Federal, ficam autorizadas as concessoes de quaisquer vantagens, aumentos de rernuneracao, criacao de 

cargos, empregos e funcoes, alteracoes na estrutura de carreiras, bem como admissoes e contratacoes de 

pessoal a qualquer titulo, desde que observados o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar N° 

101/2000. 

§ 1° - Fica autorizada a reatzacao de concursos publicos para o preenchimentos de 

cargos efetivos que se encontrarem vagos. 

§ 2° - Fica autorizada a contratacao de servidores par prazo determinado, nos termos do 

art. 37, IX, da Constituicao Federal, sempre por meio de processo seletivo simplificado, respeitando o limite 

s gastos com pessoal, a ser previamente solicitado ao Legislativo, sendo obrigado a comunicar o 

orque, a dotacao orcarnentaria e tarnbern as devidas justificativas. 

Art. 32 - No exercicio de 2021, a reallzacao de service de natureza extraordinarla 

somente podera ocorrer, ap6s ultrapassado o limite prudencial de noventa e cinco por cento do limite legal, 

quando necessaria ao atendimento de situacoes emergenciais de risco ou prejuizo a sociedade, ou 

comprometer o funcionamento dos 6rgaos publicos. 

Art. 33 - 0 disposto no § 1 ° do art. 18 da Lei Complementar n° 101, de 2000, aplica-se 

exclusivamente para fins de caleulo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da 

legalidade ou da validade dos contratos. 

Paragrafo Unico - Nao se considera coma substituicao de servidores e empregados 

publicos, para efeito do caput, os contratos de tercelrizacao relativos a execucao indireta de atividades 

e, simultaneamente: 

I - sejam acess6rias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 

area de cornpetencia legal do 6rgao ou entidade, na forma de regulamento; 

II - Nao seja inerente as categorias funcionais abrangidas por piano de cargos do quadro 

de pessoal do 6rgao ou entidade, salvo expressa disposicao legal em contrario, ou quando se tratar de 

cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente; 

111- nao caracterizem relacao direta de emprego. 
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CAP[TULOVI 

DAS DISPOSICOES SOBRE AL TERAC0ES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA 

Art. 34 - 0 Poder Executive realizara os estudos necessaries ao aprimoramento da 

legislayao tributaria, adequando-a as possiveis moditlcacoes inseridas no Sistema Trioutarlo Nacional. 

Art. 35 - Fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a solicitar da Camara Municipal 

autorizacao para realizar alteracoes na legislayao, inclusive na que dispoe sobre tributos municipais • se 

necessarias a preservacao do equilfbrio das contas publicas, a consecucao da justica fiscal, a eficiencia e 

odernizacao da rnaquina arrecadadora, a alteracao das regras de uso e ocupacao do solo, subsolo e 

espaco aereo, bem como ao cancelamento de debitos cujo montante seja inferior aos respectivos custos 

de cobranca. 

Art. 36 - As providencias decorrentes das acoes de que tratam os artigos anteriores, 

serao substanciadas em projetos da lei cujas mensagens evidenciarao as repercussoes associadas a cada 

propositura. 

§ 1° - Os projetos de Lei mencionados no "caput" deste artigo levarao em conta: 

I - os efeitos socioeconomicos da proposta; 

II - capacidade econornica do contribuinte; 

Ill - modemizacao do relacionamento trioutario entre os sujeitos ativos e passivos da 

rigai;ao tributana. 

IV - os casos especfficos de renuncia de receita. 

§ 2° - Projeto de lei que conceda ou amplie quaisquer beneficios tributaries ou incentivos, 

entendidos estes, os relacionados neste artigo, s6 devera ser aprovado se atendidas as seguintes 

exigencias: 

I - demonstracao pelo proponente de que a renuncia foi considerada na estimativa de 

receita da lei orcamentana, na forma do artigo 12 da Lei Complementar n° 101/200 e de que nao afetara as 

metas de resultados fiscais; 
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II - estar acompanhada de medidas de cornpensacao, no periodo mencionado no caput, 

por meio do aumento de receita, proveniente da elevacao de allquotas, arnpliacao da base de calculo, 

rnajoracao ou criacao de tributo ou contribuicao, ou ainda, da dimlnuicao permanente de despesa corrente. 

§ 3° - Para efeitos dessa Lei, considera-se renuncia de receita, a rernissao, subsfdio, 

credito presumido, concessao de lsencao em carater nao geral, altera,;ao de alf quota ou modificacao de 

base de calculo que implique reducao discriminada de tributos ou contdbulcoes, e outros beneficios que 

correspondam a tratamento diferenciado. 

Art. 37 - Deverao ser consideradas na estimativa das receitas constantes no projeto de 

Lei Orcamentaria, os efeitos de propostas de alteracoes na legislacao tributaria que estejam em trarnitacao 

Poder Legislative Municipal. 

Paraqrato (mica - Caso as alteracoes propostas nao sejam aprovadas, as dotacoes 

orcamentarias deverao ser limitadas, na forrna estabelecida no art. 8° e 9° da Lei Complementar n° 

101/2000. 

Art. 38 - Nao se constituira renuncia de receita, o cancelamento, mediante autorizacao 

legal, de credltos lancados e nao arrecadados em exercicios anteriores e devidamente inscritos em Divida 
. Ativa, cujos valores sejam inferiores aos custos de cobranca, nos termos do art. 14, § 3°, II da Lei 

Complementar n° 101/2000. 

CAPITULO VII 

DO CONTIGENCIAMENTO DE DOTA«;OES E LIMIT A«;AO DE EMPENHO 

Art. 39 - Ate 30 (trinta) dias ap6s a publicai;ao dos orcarnentos, o Chefe do Poder 

Executive devera baixar, atraves de Decreto, a proqrarnacao financeira e o cronograma de execucao 

mensal de desembolso. 

Paragrafo unlee - As metas de resultado prirnario e nominal deverao estar desdobradas 

em metas bimestrais, considerando as previs6es de receitas e despesas fixadas. 

Art. 40 - Caso seja verificado ao final de um bimestre, que a realizacao da receita podera 

nao comportar o cumprimento das metas do resultado prirnario ou nominal, o Poder Executivo comunicara 

ao Poder Legislative o montante de dotacoes a serem limitadas per esse Peder. 
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Art. 41 - Os Poderes Executivo e Legislativo prornoverao, por ato pr6prio e nos 

montantes necessaries, nos trinta dias subsequentes, limitac;ao de empenho e movimentacao financeira. 

§ 1° - Na situac;ao prevista no "caput" deste artigo, as dotacoes orcamentarias deverao 

ser limitadas de forma proporcional as suas participacoes no total das fixac;6es orcamentarias, calculadas 

em termos percentuais. 

§ 2° • Nao poderao ser objetos de limitac;ao de empenho: 

a) as despesas fixadas que tenham par finalidade, o pagamento de juros e encargos da 

d£vida; 

b) as despesas necessaries ao cumprimento do percentual definido no art. 212 da 

onstltulcao Federal, com a manutencao e desenvolvimento do ensino; 

c) as despesas com acoes e servicos de sauce, necessarias ao cumprimento do 

disposto na Lei Complementar n° 141/2012; 

d) as despesas com a rernuneracao dos profissionais do maqisterio, cujo percentual se 

encontra estabelecido em Lei Federal. 

§ 3° • Caso ocorra a necessidade de contingenciamento de dotacoes, as limitac;6es 

. seguirao a seguinte ordem de prioridade: 

a) as despesas com lnvers6es Financeiras, desde que nao sejam imprescindlveis ao 

cumprimento dos percentuais previstos nas letras "b" e "c" do paraqrafo anterior; 

b) as despesas com lnvestimentos; 

c) 

d) caso as limitac;6es de dotacoes previstas nos itens anteriores seja insuficientes para 

a obtencao dos resultados previstos, deverao ser contingenciadas as dotacces relativas a Outras 

Despesas Correntes, desde que nao sejam necessarias a aplcacao mlnima em saude e educacao. 

CAP(TULO VIII 

DISPOSICOES FINAIS 

Art. 42 - 0 Projeto de lei Orcamentaria sera encaminhando ao Poder Legislativo ate o 

dia 1 ° de outubro de 2020 e devolvido para sancao pelo Chefe do Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) 

dias , conforme art. 42 da Constitulcao do Estado do Geant 
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Art. 43 - Todas as receitas realizadas pelos 6rgaos, fundos e entidades integrantes da 

admlntstracao direta, componente dos on;amentos fiscal e da seguridade social, inclusive as diretamente 

arrecadadas, serao devidamente classificadas e contabilizadas no sistema financeiro central da Prefeitura 

no mes em que ocorrer o respective ingresso. 

Art. 44 - Sao vedadas quaisquer procedimentos pelo ordenadores de despesa que 

viabilizem a execucao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotacao 

orcarnentaria. 

Art. 45 - O Poder Executive podera contribuir, atraves da aqulslcao dirta de bens e 

services, cessao de pessoal ou repasse de recurses financeiros, para o custeio de despesas de 

mpetencla de outros entes da Federacao, mediante a celebracao de convenio, acordo, ajuste ou 

onqenere, conforme determina o art. 62 da Lei Complementar 101/2000. 

Art. 46 - Se o projeto de lei orcarnentaria nao for encaminhado para sancao do Chefe do 

Peder Executive ate 31 de dezembro de 2020, a proqrarnacao constante para o Peder Executive, podera 

ser executada para o atendimento das seguintes despesas: 

I - pessoal e encargos sociais; 

II - pagamento do service da divida; 

Ill - despesas necessarias a prestacao de services de saude, educacao, assistencia 

social, limpeza publica e manutencao administrativa. 

Paragrafo (mico - 0 limite para a execucao das despesas de que tratam este artigo, 

vera corresponder a 1 /12 (hum doze avos) do total da despesa fixada no projeto de Lei Orcamentaria 

para 2021. 

Art. 47 - A despesa relativa a contribulcoes, doacoes e auxilios financeiros, efetuadas na 

forma da lei, nao excedera, em percentual, a realizada em func;ao da receita corrente liquida no exercicio 

financeiro de 2020, adicionada no incremento de 10% (dez por cento). 

Art. 48 - 0 setor competente, ap6s a publicacao da Lei Orcarnentarta Anual, divulqara no 

Diario Eletronico, por unidade orcamentaria de cada 6rgao, fundo e entidade que integram os orcarnentos , 

os quadros de detalhamento da despesa especificando o programa de trabalho , natureza da despesa e 

fontes de recurses. 
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Art. 49 - Para os fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 101 /2000 e em 

cumprimento ao § 3°, do mesmo artigo, fica estabelecido que, no exercicio de 2020, a despesa decorrente 

de acao govemamental nova, sera conslderada irrelevante se o s._e_u imp_acto orcamentario-flnancelrc no 

exercfcio nao ultrapassar, para bens e servicos, os limites fixados pelo incises I e II do art. 24, da Lei n° 

8.666/1993, devidamente atualizados. 

Art. 50 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publlcacao, revogando-se as 

disposicoes em contrario. 

PACO DA PREFErTURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, 01 DE JUNHO DE 2020. 
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I • IIIETAS ANUAIS 
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AMF - Demonstrativo 4 (LRF art 4°, § 'Z', inciso Ill) 

ANTONINA DO NORTE 
LEI DE OIRETRIZES ORCAMENT ARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAi& 
IV· EVOLUcAO DO PATRIMONIO UQUIDO 

2021 

R$1,00 
PATRIMONIO UQUIDO 2019 % 2011 % 2017 % 

Patrim6nio/Capital 5.124.046,66 100,00 4.294.314,45 100,00 3.033.453,96 100,00 
Reserves . . . . . . 
Resultado Acumulado . . . . . . 
TOTAL 5.124.048,11 100,00 4.2M.314,-'5 100,00 3.033..453,96 100,00 

REGIME PREVIDENCIARIO 
PATRIMONIO UQUIDO 2018 •,4 2011 % 2017 % 

Patrirn 6nio/Capital . . . . . . 
Reserves . . . . . . 
Resultado Acumulado . . . . . . 
TOTAL . . . . . . 
Fonte: IPEADATA.OOV.8R/Relat6rioada LRF 



ANTONINA DO NORTE 
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
V • ORIGEM E APUCAc;AO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A AUENACAO DE A TIVOS 

2021 

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art 4°, § 'Z', lnciso Ill) 

RECEITAS DE CAPITAL-AUENAc; 0 DE ATIVOS 
Ill 

Aliena�o de Bena M6veia 
Aliena�o de Bens lm6veii. 
Aliena�o de Bena lntangiveis 
Rendimentos de Aplicayoes Financeiras 

APUCAC O DOS RECURSOS DA AUENAC 
ATIVOS (I) 
DESPESAS DE CAPITAL 

lnvestimentos 
lnversOes Financeiras 
Amortizayllo/Refinanciamento da Dfvida 

DESPESAS DECORRENTES DOS REGIMES DE 
PREVIDENCIA 

Regime Geral de Previdencia Social 
Regime Pr6prio de Previdencia dos Servidores 

R$1,00 

SALDO FINANCEIRO 
VALOR(II) 
Fonte: IPEAOATA.GOV.BR/ Relat6rios da LRF 

2018 2011 2017 
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ANTONINA DO NORTE 
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENT ARIAS 

ANEXO DE MET AS FISCAIS 
VIII - MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO 

2021 

AMF - Demonstrative 8 (LRF, art 4°, § 2°, incise V) R$ milhares 
EVENTO VALOR PREVISTO 2021 

Aumento Permanente da Receita 0,00 
( - ) Transferencias Constitucionais 0,00 
( - ) Transferencias ao FUNDEB 0,00 
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) 0,00 
Reducao Permanente de Despesa ( II ) 0,00 
Margem Bruta ( Ill ) = ( I + II ) 0,00 
Saldo Utilizado da Margem Bruta ( IV) 0,00 

Novas DOCC 0,00 
Novas DOCC geradas por PPP 0,00 

Margem Uquida de Expansao de DOCC (V) = ( Ill - IV) 0,00 
Fonte: 



ANTONINA DO NORTE 
LB DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
II -METAS FISCAIS ATIJAIS COMPARAOAS COM AS FIXADAS NO TR�S EXERCICIOS ANTERIORES 

2021 

AMF -Oemonlitrativo 3 (LRF, art 41, § '29, inci&o If) R$ 1,00 

ESPECIFICA<,lo 
VALORES A PRl!,;c>S CORRBITl!S 

2011 2019 II 2020 II 2021 II 2022 II 2023 '4 
Ree<oita Toti! 22.007.236,45 23.,495.085,85 8,76 29.067.600,00 23,72 30.157.635,00 3,75 31.288.546,31 3,75 32.461.1166,80 3,75 
Recen- f>rimaria6 ( I ) 21.SIM.885,40 23.485.878,42 6.78 29.056.600.00 23,72 30.1'6.=.50 3,75 31.276.705.84 3.75 32.'49.582,31 3.75 

Despesa Total 21.854.238,51 23.429.(05,87 7,21 28. 067.800,00 24,08 30.149.487,50 3,72 31.271.901,97 3,72 32.438.424,67 3,72 

• Despeo .. Primarias ( II ) 21.845.257,96 23.419.925,32 7,21 29.052.600,00 24,05 30.133-905,00 3,72 31.255. 755,87 3.72 32.419.673,09 3,72 
Reoutr.do Prtmartc 011) = ( I • II ) 149.427,« 65.953,10 (55,88) 4.000,00 (93,94) 12.317,50 207,94 20.949,97 70,08 29.909,22 42,76 

Resultado Nominal 151.897,59 75.160,53 (50,52) (12.000,00) (115,87) 19.582,50 (263,02) 28.463,59 45,50 37.701,54 32,46 
Divlda Publica ConsoUdada 55.782,87 36.821,n (33,IIU) 1S.OOO,OO (59,26) 15.562,50 3,75 18.146,09 3,75 18.751,57 3,75 
Ofvida Consofidada Liquida 49.243,32 30.282,22 (38,50) 15.000,00 (50,47) 15.582,50 3,75 16.1'6,09 3,75 18.751,57 3,75 

ESPECFICA<,40 
VALORES A PRECOS CONSTANTES 

2011 2019 II 2020 II 2021 II 2022 II 2023 % 

Ree<oitaTotal 22.832.507,82 24.409.D«,89 6,90 30.230.304,00 23,85 32540.oeB, 17 7,84 35.026.354,28 7,64 37. 702.588,66 7,64 

Receit.as Primi,rias ( I l 22.819.488,10 24.399.479,09 6,92 30.218.864,00 23,85 32527. n4,08 7,64 35.013.099,32 7,84 37.88e.318,94 7,64 
DespeusTotal 22673. 770,38 24.3'°.808,78 7,35 30.230.304,00 24,20 32.5.31.275,43 7,61 35.007. 721,58 7,61 37,673.037,09 7,61 

Despeus Prim.ilia { II } 22684.455,13 24.330.oeo, 41 7,35 30.214.704,00 24,18 32.514,483,50 7,81 34.989.848,81 7,61 37,853.581,10 7,81 

Resultado Primlirio 011) = ( I • II ) 155.030,97 68.516,68 (55,80) 4.160,00 (93,93) 13.290,58 219,49 23.452,70 76,'6 34.737,63 411,12 

RMultadoNominal 157.593,75 78.084,27 (50,45) (12.480,00) (115,98) 21.107,94 (269.13) 31.863,93 50,96 43.788,17 37,42 c "'11Publica Conoolidada 57.874,73 38.254,14 (33,90) 15.600,00 (59,22) 16.791,94 7,64 18.074,95 7,64 19.455,99 7,64 

JI Consdidada Llouida 51.069,94 31.460,20 (38,42) 15.800,00 (50,41) 18.791,94 7,64 18.074,95 7,84 19.455,99 7,84 

Fonte: IPEADATA.GDV.BR/ Ralatorios da LRF 



ANTONINA DO NORTE 
LEI DE DIRETRIZES OR<;:AMENTAAIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
VI· ESTIMATIVA E COMPENSAc;:Ao DA RENUNCIA DE RECEITA 

2021 

AMF - Demonlllrativo 7 (LRF art 4°, § 12" inciso V) R$1,00 
SETORES/ RENUNCIA DA RECEITA PRE\IISTA COMPENSACAO 

TRIBUTO MODAUDADE PROGRAMA/ 2021 2022 2023 BENEFICIARIO 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 
Fonte: 


