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LEI N° 113/2012 de 14 de maio de 2012. 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORCAMENTARIAS PARA O EXERCiCIO DE 
2013 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

A CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO APROVOU e Eu Prefeito Municipal 
Sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
Das Disposicoes Preliminares 

Art. 1° Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da 
Constituicao Federal, as normas estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de rnarco 
de 1964, e suas alteracoes, na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 
2000, e a Lei Orqanica do Municipio de MUCAMBO para o exercicio de 2013, 
compreendendo: 

I - as prioridades e as metas da Adrninistracao Publics Municipal; 
II - a estrutura e orqanizacao dos orcarnentos; 
Ill - as diretrizes gerais para a elaboracao e execucao dos orcarnentos do 
Municipio e suas alteracoes: 
IV - as disposicoes relativas a divida publica municipal; 
V - as disposicoes relativas as despesas do Municipio com pessoal e encargos 
sociais; 
VI - as disposicoes sabre alteracoes na Leqislacao Tributaria do Municipio para 
o exercicio correspondente; 
VII - as disposicoes finais. 

§ 1 ° Ficam estabelecidos como pa rte integrante da presente Lei o 
Anexo II, de metas fiscais, conforme § 1° do art. 4° da LC 101/2000. 

§ 2° lntegra a presente Lei o ANEXO 111, de Riscos Fiscais. 
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CAPiTULO II 
Das Prioridades e Metas da Admlnistracao Publica Municipal 

Art. 2° As prioridades e as metas para o exercicio financeiro de 2013 estao 
especificadas no anexo I que integra a presente Lei, em conformidade com as diretrizes 
gerais do Plano Plurianual (PPA), para o quadrienio 2010 a 2013. 

§ 1 ° Os orcarnentos serao elaborados em consonancia com as metas e 
prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. 

§ 3° As Prioridades e Metas da Adrninistracao Publica Municipal para o 
exercicio financeiro de 2013 terao precedencia na alocacao de recurses na Lei 
Orcarnentaria Anual de 2013 e na sua execucao, nao se constituindo, todavia, 
em limite a proqrarnacao das despesas. 

CAPiTULO Ill 
Da Estrutura e Orqanizacao dos Orcarnentos 

Art. 3° Para efeito desta Lei entende-se por: 

I - Programa, o instrumento de orqanizacao da acao governamental visando a 
concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no Plano Plurianual; 
II - Atividade, um instrumento de proqramacao para alcancar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo 
continua e permanente, das quais resulta um produto necessario a 
rnanutencao da acao de governo; 
Ill - Projeto, um instrumento de proqrarnacao para alcancar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das 
quais que resulta um produto que concorre para a expansao ou 
aperfeicoarnento da acao e governo; e 
IV - Operacao Especial, as despesas que nae contribuem para a manutencao 
das acoes de governo, das quais nae resulta um produto, e nae geram 
contraprestacao direta sob a forma de bens ou services. 

§ 1° - Cada programa identiticara as acoes necessarias para atingir os seus 
objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operacoes especiais, 
especificando os respectivos valores e metas, bem coma as unidades 
orcarnentarias responsaveis pela realizacao da acao. 

§ 2° - Cada atividade, projeto ou operacao especial identificara a funcao e a 
subfuncao as quais se vinculam, na forma do anexo ia n° 
42, de 14 de abril de 1999 
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§ 3° - As categorias de proqrarnacao de que trata esta Lei serao identificados 
no projeto de Lei Orcarnentaria por programas, atividades, projetos e 
operacoes especiais. 

Art. 4° Os orcarnentos fiscais e da seguridade social, cornpreenderao a 
proqramacao dos orqaos do Municipio, suas autarquias, fundos especiais e 
fundacoes. 

Art. 5° 0 projeto de Lei Orcamentaria Anual sera encaminhado ao Poder 
Legislativo, conforme estabelecido na Lei Orqanica do Municfpio e no artigo 22, 
seus incisos e paraqrafo unico, da Lei n° 4.320, de 17 de rnarco de 1964, e 
sera composto de: 

Texto da Lei; 
- Consolidacao dos quadros orcarnentarios: 
- Anexos dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, discriminando a 
receita ea despesa na forma definida nesta Lei; 
- Discrirninacao da leqislacao da receita, referente aos orcarnentos fiscais e da 
seguridade social. 

§ 1 ° - lnteqracao a consolidacao dos quadros orcamentarios a que se refere o 
inciso II desse artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, 
incisos Ill, IV, e paraqrafo unico da Lei n° 4.320/64, os seguintes 
demonstrativos: 
I - do resumo da estimativa da receita total do Municfpio, por categoria 
econ6mica e segundo a origem dos recursos; 
II - do resumo da estimativa da receita total do Municipio, por rubrica e 
categoria econ6mica e segundo a origem dos recursos; 
Ill - da receita arrecadada dos tres ultirnos exercicios anteriores aquele em que 
se elaborou a proposta; 
IV - da receita prevista para o exercicio em que se elabora a proposta; 
V - da receita prevista para o exercicio a que se refere a proposta; 
VI - da despesa realizada no exercicio imediato anterior; 
VII - da despesa fixada para o exercicio em que se elabora a proposta; 
VIII - da despesa fixada para o exercicio a que se refere a proposta; 
IX - de aplicacao dos recursos referentes ao Fundo de Manutencao e 
Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da 
Educacao - FUNDEB, na forma da l.eqlslacao que dispoe sobre o assunto; 
do quadro geral da receita dos orcarnentos fiscal e da seguridade social, 
isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos; 
X - da descricao sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais 
finalidades com a respectiva leqislacao: 
XI - da aplicacao dos recursos de que trata a Emenda Constitucional n° 25; 
XII - da receita corrente liquida com base no art. 1 °, paraqrato 1 °, inciso IV da 
Lei Complementar n° 101 /2000; 
XIII - da aplicacao dos re 
Constituci 



e e 

ESTADO DO CEARA. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: 07.733.793/0001-05 

Art. 6° Na Lei Orcamentaria Anual, que apresentara conjuntamente a 
proqrarnacao dos orcarnentos fiscal e da seguridade social, em consonancia 
com os dispositivos da Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do 
Orcarnento e Gestao e da Portaria lnterministerial n° 163, de 04 de maio de 
2001, a discriminacao da despesa sera apresentada por unidade orcarnentaria, 
expressa por categoria de proqrarnacao, indicando-se, para cada uma, no seu 
menor nivel de detalhamento: 

- o orcarnento a que pertence; 
o grupo da despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificacao: 
DESPESAS CORRENTES: 
- Pessoa! e Encargos Sociais; 
- Juras e Encargos da Divida; 
Outras Despesas Correntes. 
DESPESAS DE CAPITAL: 
- lnvestimentos; 
- lnversoes Financeiras; 
- Amortizacao e Refinanciamento da Divida; 
Outras Despesas de Capital. 

Art. 7° Para fins do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo 
encarninhara sua respectiva proposta orcarnentaria para ajustamento, 
consolidacao e inclusao no projeto de Lei Orcarnentaria Anual. 

CAPiTULO IV 
Das Diretrizes para a Elabora9ao e Execucao dos e Orcarnentos do Municipio 

e Art. 8° 0 projeto de Lei Orcamentaria do Municipio de MUCAMBO, relativo ao 
exercicio de 2013, deve assegurar o controle social e a transparencia na 
execucao do orcarnento: 

I - o principio de controle social implica assegurar ao cidadao a participacao na 
elaboracao e no acompanhamento do orcarnento: 
II - o principio de transparencia implica, alern da observacao do principio 
constitucional da publicidade, a utilizacao dos meios disponiveis para garantir o 
efetivo acesso dos Municipios as inforrnacoes relativas ao orcarnento. 

Art. 9° Sera assegurada aos cidadaos a participacao no processo de 
elaboracao e fiscalizacao do orcarnento, atraves da definicao das prioridades 
de interesse local, mediante regular processo de consulta. 

Art. 10 A estimativa da receita e a fixacao da despesa, constantes do Projet 
de Lei Orcamentaria. serao elaboradas a precos correntes do exercicio a que 
se refere, de acordo com o previsto no Anexo de Metas · · 
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Art. 12 Na hip6tese de ocorrencia das circunstancias estabelecidas no caput 
do artigo 9°, e no inciso II do § 1° do artigo 31, todos da Lei Complementar n° 
101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederao a respectiva 
limitacao de empenho e de rnovirnentacao financeira, podendo definir 
percentuais especificos, para o conjunto de projetos, atividades e operacoes 
especiais. 

§ 1 ° - Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem 
obriqacoes constitucionais e legais do Municipio e as despesas destinadas ao 
pagamento dos services da divida. 

§ 2° - No caso de lirnitacao de empenhos e de rnovirnentacao financeira de que 
trata o caput deste artigo, buscar-se-a preservar as despesas abaixo 
hierarquizadas: 
I - com pessoal e encargos patronais; 
II - com a conservacao do patrim6nio publico, conforme preve o disposto no 
artigo 45, da Lei Complementar n° 101 /2002. 

§ 3° - Na hip6tese de ocorrencia do disposto no caput deste artigo o Poder 
Executivo cornunicara ao Poder Legislativo o montante que lhe cabera tornar 
indisponivel para empenho e movirnentacao financeira. 

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alteracoes e 
adequacoes de sua estrutura administrativa, desde que nao comprometam as 
metas fiscais do exercicio, e com o objetivo de modernizar e conferir maior 
eficiencia e eficacia ao poder publico municipal. 

Art. 14 A abertura de creditos suplementares e especrais dependera da 
existencia de recursos disponiveis para a despesa e sera precedida de 
justificativa do cancelamento e do referee das dotacoes, nos termos da Lei n° 
4.320/64. 

Art. 15 Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta Lei, a Lei 
Orcarnentaria ou as de creditos adicionais, somente incluirao novas projetos e 
despesas obrigat6rias de duracao continuada, a cargo da Adrninistracao Direta, 
das Autarquias, dos fundos especiais e fundacoes se: 
I - estiverem perfeitamente definidas as suas fontes de custeio; 
II - os recursos alocados destinarem-se as contrapartidas de recursos federais,lb 
estaduais ou de operacoes de credito, com objetivo de concluir etapas de uma 
acao municipal. . ,VJ� 
Art. 16 E vedada a inclusao, na Lei Orcamentaria e em seus creditos 
adicionais, de quaisquer recursos do Municipio, inclusive das 
das entidades mencionadas 
e de data 
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§ 2° - As entidades publicas beneficiadas com recursos publicos municipais, a 
qualquer titulo, subrneter-se-ao a fiscalizacao do Poder Publico com a 
finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais 
receberam os recursos. 

§ 3° - Sem prejuizo da observancia das condicoes estabelecidas neste artigo, a 
inclusao de dotacces na Lei Orcarnentaria e sua execucao, dependerao, ainda 
de: 
I - publicacao pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na 
concessao de auxilios, prevendo-se clausula de reversao no caso de desvio de 
finalidade; 
II - identificacao do beneficiario e do valor transferido no respectivo convenio. 

§ 4° - A concessao de beneficio de que trata o caput deste artigo devera estar 
definida em lei especifica. 

§ 5° - As entidades beneficiadas nos termos deste artigo, prestarao contas dos 
recursos recebidos ao Poder Executivo ate 30 dias ap6s o encerramento do 
exercicio financeiro. 

Art. 17 Para fins de atendimento ao disposto no art. 62 da Lei Complementar 
n°.101 /2000, fica o Pod er Executive autorizado a firmar convenio, ajustes e/ou 
contratos, para o custeio de despesas de cornpetencia da Uniao e/ou Estado, 
exclusivamente para o atendimento de programas de seguranc;:a publica, justica 
eleitoral, fiscalizacao sanitaria, tributaria em ambiental, educacao, alistamento 
militar, ou a execucao de projetos especificos de desenvolvimento econ6mico 
social. 

Paraqrafo uruco - a Lei Orcarnentaria anual, ou seus creditos adicionais, 
deverao contemplar recursos orcarnentarios suficientes para o atendimento das 
despesas de que trata o "caput" deste artigo. 

Art. 18 As receitas pr6prias das entidades mencionadas no art. 15 ser 
programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e 
encargos sociais, juros, encargos e arnortizacao da divida, contrapartida de 
financiamentos e outras despesas de manutencao. 

Art. 19 A Lei Orcarnentarig 
com dura a · 
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Art. 20 A Lei Orcarnentaria contera dotacao para reserva de continqencia, 
constituida exclusivamente com recursos do orcarnento fiscal, no valor de ate 
0,5 % (zero virgula cinco par cento) da receita corrente liquida prevista para o 
exercicio de 2013, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fiscais imprevistos. 

Paraqrafo Unico - A reserva de continqencia tera aplicacao na forma da letra 
"b" do inciso Ill do art. 5° da Lei Complementar 101-2000, no entanto, em caso 
da nae utilizacao da reserva para o fim especifico do caput deste artigo, nos 
tres ultimas meses do exercicio, a reserva podera suprir outro tipo de credito 
orcarnentario ou adicional. 

Art. 21 A Prefeitura Iara revisao, no ultimo bimestre do ano, das dotacoes 
criadas no exercicio para objetivos especificos, anulando, par decreto do Poder 
Executivo, os valores considerados desnecessarios para o cumprimento das 
metas previstas. 

CAPiTULO V 
DAS DISPOSICOES RELATIVAS A DiVIDA PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 22 A Lei Orcarnentaria qarantira recursos para pagamento da despesa 
decorrente de debitos re-financiados, inclusive com a previdencia social. 

Art. 23 0 projeto de Lei Orcarnentaria podera incluir, na cornposicao da receita 
total do Municipio, recursos provenientes de operacoes de credito, respeitados 
os limites estabelecidos no artigo 167, inciso Ill da Constituicao Federal. 

Paraqrafo Unico - A Lei Orcarnentaria Anual devera canter demonstrativo 
especificando, par operacao de credito, as dotacoes em nivel de projetos e 
atividades financiados par estes recursos. 

Art. 24 A Lei Orcarnentaria podera autorizar a realizacao de operacoes de 
credito par antecipacao de receita, desde que observado o disposto no art. 38, 
da Lei Complementar n° 101/2000. 

CAPiTULO VI 
Das Disposicoes Relativas as Despesas do Municipio com Pessoa! e 

Encargos 

Art. 25 No exercicio financeiro de 2013, as despesas com pessoal dos Poderes 
Executivo e Legislativo observarao as disposicoes contidas nos artigos 18, 19 e 
20. Da Lei Complementar n° 101/2000. 

Art. 26 Se a despesa total com pessoal ultrapassar os Ii 
art. 19 da Lei Complementar O 

os paraqra] 
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Art. 27 Se a despesa de pessoal atingir o nivel de que trata o paraqrafo 
unico do art. 22 da Lei Complementar n° 101/2000, a contratacao de hara extra 
fica restrita as necessidades emergenciais da area de Saude. 

Art. 28 Os Poderes Executivo e Legislativo do Municipio de MUCAMBO 
prornoverao, mediante autorizacao legislativa especifica, a criacao de cargos 
de provimento efetivo e em cornissao ou alteracao da estrutura de carreira, 
concessao de qualquer vantagem ou aumento de rernuneracao, bem coma a 
adrnissao ou contratacao de pessoal, a qualquer titulo, cujo provimento 
obedecera as condicoes estipuladas no art. 37, da Constituicao Federal e 
Leqislacao Municipal pertinente. 

CAPiTULO VII 
Das Dlsposicoes Sobre a Receita e Alteracoes na Legislac;ao Tributaria 

Art. 29 A estimativa da receita que constara do Projeto de Lei Orcarnentaria 
para o exercicio de 2013 conternplara medidas de aperfeicoamento da 
adrninistracao dos tributos municipais, com vistas a expansao de base de 
tributacao e consequents aumento das receitas pr6prias. 

Art. 30 A estimativa da receita citada no artigo anterior levara em 
consideracao, adicionalmente, o impacto de alteracao na leqislacao tributaria, 
observadas a capacidade econ6mica do contribuinte e a justa distribuicao de 
renda, com destaque para: 

I - atualizacao da planta qenerica de valores do Municipio; 
II -revisao, atualizacao ou adequacao da leqislacao sabre Impasto Predial e 
Territorial Urbano, suas aliquotas, forma de calculo, condicoes de pagamento, 
descontos e isencoes, inclusive com relacao a progressividade deste impasto. 
Ill - revisao da leqistacao sabre o uso do solo, com redefinicao dos limites da 
zona urbana municipal; 
IV - revisao da leqislacao referente ao Impasto Sabre Services de Qualquer 
Natureza; 
V - revisao da leqislacao aplicavel ao impasto sabre transmissao inter vivas e 
de bens im6veis e de direitos reais sabre im6veis; 
VI - instituicao de taxas pela utilizacao efetiva ou potencial de services publicos 
especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposicao; 
VII - revisao da leqislacao sabre as taxas pelo exercicio do poder de policia; 
VIII - revisao das isencoes dos tributos municipais, para manter o interess� 
publico e a justica fiscal. , 

§ 1° - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econ6mico e cultural d to-: 
Municipio, o Poder Executivo encarninhara pro.etas d 
beneficios de natureza tribu · · · 
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§ 2° - A parcela da receita orcarnentaria prevista no caput deste artigo, que 
decorrer de proposta de alteracoes na l.eqislacao Tributaria, ainda em 
trarnitacao, quando do envio do projeto de Lei Orcarnentaria Anual a Camara 
de Vereadores podera ser identificada, discriminando-se as despesas cuja 
execucao ficara condicionada a aprovacao das respectivas alteracoes 
legislativas. 

CAPiTULO VIII 
Das Dlsposicoes Finais 

Art. 31 E vedado consignar na Lei Orcarnentaria credito com finalidade 
imprecisa ou com dotacao ilimitada. 

Art. 32 0 Poder Executive realizara estudos visando a definicao de sistema de 
controle de custos e avaliacao de resultados das acoes de governo. 

Paraqrafo Onico - A alocacao de recurses na Lei Orcarnentaria Anual sera 
feita diretamente a unidade orcamentaria responsavel pela sua execucao, de 
modo a evidenciar o custo das acoes e propiciar a correta avaliacao dos 
resultados. 

Art. 33 Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000, entende 
se coma despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas cujo valor nao 
ultrapasse, para bens e services, os limites dos incises I e II do art. 24 da Lei 
8.666/1993. 

Art. 34 Ate trinta dias ap6s a publicacao dos orcarnentos, o Poder Executive 
estabelecera, atraves de Decreto, a Proqrarnacao Financeira e o Cronograma 
de Execucao Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8° da 
Lei Complementar n° 101/2000. 

Art. 35 0 Poder Executive podera encaminhar mensagem ao Poder Legislative 
para propor modificacao nos projetos de lei relatives ao Plano Plurianual, as 
Diretrizes Orcamentarias, ao Orcarnento Anual e aos Creditos Adicionais 
enquanto nae iniciada a votacao, no tocante as partes cuja alteracao e 
proposta. 

Art. 36 Fica o chefe do Poder Executive autorizado a firmar termo de parceria 
com as entidades do terceiro setor e contrato de qestao. 

Art. 37 Os recurses para compor contrapartida de convenio celebrado com a 
Uniao ou Estado, serao assegurados na Lei Orcarnentaria Anual . 

Art. 38 Fica autorizado o remanejamento 
orcarnentarios com destina 
reforma admi · 
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Art. 39 Fica autorizada a transposicces de dotacoes com a realocacao no 
arnbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo orqao, ate o limite de 
seus saldos. 

Art. 40 Fica autorizada a transferencia com a realocacao de recursos entre as 
categorias econ6micas de despesas, dentro do mesmo orqao e do mesmo 
programa de trabalho, destinadas a repriorizacoes dos gastos a serem 
efetuados. 

Art. 41 0 remanejamento, a transposicao e a transferencia serao autorizados 
• mediante Decreto do chefe do Poder Executivo Municipais. 

e Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as 
disposicoes em contrario. 

Pa90 da Prefeitura Municipal de MUCAMBO, em 14 de maio de 2012. 


