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DE 11 DE JULHO DE 2022. 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORA{:AO E 
EXECUCAO DA LEI OR�MENTARIA ANUAL PARA 2023 E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, no uso de suas atribuicoes legais, com 
poderes conferidos pela Lei Organica Municipal, faz saber que a carnara municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 12. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 22, do art 165, da 
.---. Constituicao Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 42, da Lei Complementar Federal n2 

101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Organics do Municfpio, as diretrizes orcamentarias do 
Municfpio de Penaforte, relativas ao exerclcio financeiro de 2023, compreendendo: 

l - as metas e prioridades da Administracao Publica Municipal; 

11 - a organizacao e estrutura dos orcarnentos: 

Ill - as disposicoes sabre a Reserva de Contingencla: 

IV - as diretrizes gerais para a elaboracao e a execucao dos orcamentos e suas 
alteracoes: 

V - as disposicoes sobre os creditos suplementares e especiais; 

VI - as disposicoes sabre as transferencias publicas: 

VII - os ajustamentos do Plano Plurianual; 

VIII - as dtsposicoes relativas as despesas do Munidpio com pessoal e 

Encargos sociais; 

IX - as disposicoes sabre a legislacao tributaria do Municipio: 

X - os dispositivos relatives ao controle e transparencia: e 

XI - as dispostcoes finais. 

CAPITULO I 
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DAS METAS E PRIORIDADES DAADMINISTRAl;AO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 2�. As metas e prioridades da Administracao Publica Municipal para o exercicio de 
2023 sao as constantes do Plano Plurianual 2022 a 2025, detalhadas no Anexo I, observados a 
eficiencia no gasto publico, o equilibria e a transparencia na gestao fiscal, desdobradas em 
acoes compondo as respectivos programas de trabalho. 

Paragrafo unico. As metas fisicas definidas no Plano Plurianual terao precedencia na 
alocacao de recursos, nao se constituindo, todavia, em Jimite a programacao da despesa. 

Art. 3!!, 0 Poder Publico tera coma prioridade a elevacao da qualidade de vida, a 
inclusao social, a oferta de services publicos com qualidade e enfase para a educacao, a saude, 
a seguranca, o desenvolvimento sustentavel, a gestao ambiental, a competitividade, o 
equilibria das financas publicas, a responsabilidade fiscal, a modernizacao da gestao, a oferta 

,........_ da infraestrutura de interesse social e o combate a pobreza e extrema pobreza, por meio de 
acoes que visam: 

I - aumentar a capacidade de investimento e promover o aperfeicoamento dos 
mecanismos de arrecadacao, a racionalizacao e melhoria dos gastos publicos, a alavancagem 
de recursos e a qualidade dos services prestados a sociedade; 

II - promover a valorizacao do meio ambiente, coma ativo para o desenvolvimento 
territorial, a partir da identificacao e exploracao das oportunidades locais, incorporando os 
princfpios da sustentabilidade ambiental e da economia verde; 

III - promover o ordenamento e a gestao ambiental com politicas publicas ambientais, 
programas e projetos de desenvolvimento de base territorial sustentavel: 

rv - promover o desenvolvimento da infraestrutura social basica, criando condicoes de 
acesso cada vez mais justo e equilibrado aos bens e services, como educacao, saude, 
saneamento, seguranca, cultura e esporte no ambito do Municlpio: 

V - promover o adensamento e o enraizarnento de empreendimentos industrials e 
agroindustriais, articulando-os as economies de base local; 

VI - desenvolver o planejamento governamental; 

VII melhorar a qualidade de alocacao e gastos dos recurses orcamentarios: 

VIII - realizar acoes na area social que visern a prevencao contra a pratica de atos 
infracionais de criancas e adolescentes, combate as drogas e recuperacao de dependentes 
qufrnicos: 

IX - promover acoes integradas de seguranca, saude e educacao, buscando garantir a 
seguranca publica, a reducao da criminalidade, a gestao e a execucao de politicas de saude 
com acoes voltadas ao cidadao, universalizacao da educacao com qualidade, acesso para 
todos, tempo integral, capacitacao permanente dos profissionais, combate a evasao escolar, 
melhoria das estruturas flsicas, organizacionais e tecnol6gicas; 

.C: 



X- priorizar as acoes de saneamento basico, alern de incentivar e investir nos sistemas 
de abastecimento d'agua da zona rural custeados pelo munictpio. 

XI - promover acoes de vigilancia em saude epidemiol6gica, ambiental, sanitaria e 
saiide do trabalhador, desenvolvendo acoes de protecao, promocao, prevencao, reducao e 
eliminacao de riscos a saude no Municipio: 

XII - apoiar e fomentar a pratica de atividades culturais e esportivas como fator de 
inclusao social com o objetivo de retirada de criancas e adolescentes do convfvio <las ruas, 
onde a utilizacao de drogas passa a ser o principal atrativo para quern nao tern perspectiva de 
futuro; 

XIII - implantar programas sociais para o desenvolvimento pleno e integral da crianca e 
do adolescente, geracao de oportunidades a protecao da juventude e reducao da 
vulnerabilidade social das famHias; 

.,---. XIV - apoiar e fomentar a economia solidaria, o empreendedorismo e o microcredito: 

XV - promover a cidadania, combater as situacoes de desigualdades sociais e ofertar 
oportunidades a cultura, o esporte e o lazer; 

XVI - ampliar investimentos na melhoria da infraestrutura de equipamentos culturais e 
esportivos no Municipio: 

XVII - promover a modernizacao na gestao, com a desburocratizacao de sua estrutura 
organizacional e dos processos de trabalho, visando a melhoria dos services publicos em geral 
com foco na educacao, saude e seguranca, a elevacao da arrecadacao das receitas e a reducao 
dos gastos publicos, 

XVIII - contribuir para a preservacao e protecao do patrimonio historico e cultural; 

XIX - fomentar a inclusao social e o enfrentamento da pobreza em consonancia com as 
politlcas publicas federais e estaduais de desenvolvimento social inclusivo, em parceria com 
outras esferas de governo e com a iniciativa privada. 

XX - amp1iar o service de assistencia tecnica e extensao rural de forma integrada, 
abrangendo services produtivos, sociais e lazer na zona rural; 

XXl - implantar politica de valorizacao do servidor com foco no treinamento e 
forrnacao continues e na melhoria da condtcao de trabalho. 

Art. 4° As Metas Fiscals e os Riscos Fiscais sao especificados no Anexo II, elaborado de 
acordo com os §§ 1Q e 3Q, do art. 42, da Lei Complementar Federal n2 101, de 2000, 
abrangendo todos os orgaos dos Orcarnentos Fiscal e da Seguridade Social. 

CAPITULO II 
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DA ORGANlZAvA-0 E ESTRUTURA DOS OR�MENTOS 

Art. 52, A Lei Orcamentaria Anual compreendera o Orcamento Fiscal e o Orcamento da 
Seguridade Social: 

I - O Orcamento Fiscal refere-se aos Poderes Executive e Legislative, seus fundos, 
orgaos e entidades da Administracao Publica Municipal Direta e Indireta; 

II - 0 Orcamento da Seguridade Social abrange os fundos, entidades e orgaos da 
Adrninistracao Publica Municipal Direta e lndireta, vinculados a saude, assistencia e 
previdencia social; 

Art. 6° Para os efeitos desta lei, entende-se por: 

I - Orgao orcamentario: maier nf vel da classificacao institucional, cuja finalidade e 
agrupar unidades orcamentarias: 

II - Unidade orcarnentaria: menor nivel da classificacao institucional; 

III - Funcao: e o maior nfvel de agregacao das diversas areas de despesa que competem 
ao setor publico: 

IV - Subfuncao: Representa uma particao da funcao, visando agregar determinado 
subconjunto de despesa do setor publico, evidenciando cada area de atuacao governamental e 
identificar a natureza basica das acoes que se aglutinam em torno das funcoes: 

V - Programa: instrumento de organizacao da acao governamental, o qual visa a 
concretizacao dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no 
Plano Plurianual; 

VI - A9ao: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, onde 
descreve o produto ea meta ffsica programada e sua finalidade; 

VII - Projeto: instrumento de prograrnacao, que visa alcancar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operacoes, lirnitadas no tempo, das quais resulta em 
um produto que concorre para a expansao ou aperfeicoarnento das acoes do governo. Esta 
atrelado a codificacao da acao: 

VIII - Atividade: instrumento de programacao que visa alcancar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo continue e 
perrnanente, das quais resulta em um produto necessario a manutencao das acces do 
governo. Esta atrelada a codificacao da acao: 

IX - Operacoes especiais: sao despesas que nao contribuem para a manutencao, 
expansao ou aperfeicoamento das acoes do governo, das quais nae resultam em um produto e 
nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens ou services. Estao atreladas a 
codificacao da as:ao; 
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X - Concedente: 6rgao ou entidade da Administracao Publica Municipal, responsavel 
pela transferencia de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralizacao de 
creditos orcamentarios: 

XI - Convenente: entidade da Administracao Publica Municipal e entidade privada, que 
recebem transferencias financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralizacao de 
creditos orcamentarios: 

XII - Produto: bem ou service que resulta da acao orcamentaria: 

XIII - Meta ffsica: quantidade estimada para o produto no exercicio financeiro. 

§ 1Q. A classificacao funcional sera composta por funcoes e subfuncoes, identificadas 
por um c6digo de cinco dfgitos, sendo dois digitos para a funcao e tres digitos para a 
subfuncao. 

§ 2Q. A classificacao da estrutura prograrnatica sera composta por programas e acoes, 
identificados por um c6digo de oito digitos, sendo quatro dfgitos para o programa e quatro 
digitos para a acao: 

I - Cada programa identificara as acoes necessarias para atingir seus objetivos, 
especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orcamentarias 
responsaveis pela realizacao da acao: 

II - Cada a9ao sera identificada por operacao especial, projeto ou atividade e 
participara de apenas um programa, sendo classificada na funcao e subfuncao respectiva. 

§ 32. A classificacao da estrutura prograrnatica, para 2023, podera sofrer alteracces 
para a adequacao ao Plano de Contas Unico da Administracao Publics Federal, regulamentado 
pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministerio da Economia e pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Ceara - TCE-CE. 

Art. 79. - 0 Orcamento Fisca1, referente aos Poderes do Municipio, seus fundos e orgaos 
da administracao direta e indireta, discrirninara a receita de recolhimento centralizado e 
descentralizado por natureza de receita, conforme o disposto na Lei Federal ne 4.320/64 e na 
Lei Complementar nQ 101/2000. 

Art. 8° Os Orcarnentos Fiscal e da Seguridade Social discrirninarao a despesa por: 

I - Orgao: 

II - U nidade Orcamentaria: 

lII - Funcao e Subfuncao: 

IV - Programa de Governo; 

v � A9ao; 

VI - Categoria Econ6mica, compreendendo: 
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a. Despesas Correntes; e 

b. Despesas de Capital 

VII - Grupo de Natureza da Despesa, compreendendo: 

a. Pessoal e Encargos Sociais; 

b. Juros e Encargos da Dfvida; 

c. Outras Despesas Correntes; 

d. Investimentos; 

e. lnvers5es Financeiras; e 

f. Amortizacao da Dtvida. 

VIII - Fonte de Recursos. 

§ 1 Q, A discriminacao da despesa sera complementada pela inforrnacao gerencial 
denominada "Modalidade de Aplicacao", a qua} tern por finalidade indicar como os recurses 
serao aplicados e evitar sua dupla contagem nos casos de transferencia e descentralizacao, 
podendo ser modificada durante a execucao sem configurar abertura de credito adicional. 

§ 2°. As alteracoes dos atributos do credito orcamentario, constantes da Lei 
Orcamentaria Anual - LOA, tais como identificador de uso (IU) e fonte/destinacao de recursos 
(FR) nao sao caracterizadas como creditos adicionais por nae alterarem o valor das dotacoes 
e poderao ser realizadas pela Secretaria de Financas, mediante Portaria e/ou outro ato 
administrative, para a tender as necessidades de execucao. 

§ 32, As Fontes de Recursos/Destinacao de Recurses serao consolidadas, no 
"Demonstrative da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas conforme o Vinculo com os 
Recurses", anexo da Lei Orcamentaria e do Balance Geral, segundo: 

......... a) Recurses Pr6prios ou Ordinaries: cornpreendendo os recursos diretamente 
arrecadados pelo Municlpio e os recurses repassados pela Uniao e Estado par forca de 
mandamento constitucional e legal; e 

b) Recursos Vinculados: compreendendo os recurses transferidos pelo Estado e Uniao 
com aplicacao vinculada. 

§ 42, As receitas oriundas de aplicacoes financeiras terao as mesmas fontes dos 
recurses originais. 

§ 52. A composicao dos blocos de informacao Funcao, Subfuncao, Programa e Atividade, 
Projeto ou Operacao Especial configura o Programa de Trabalho. 

··- - ·- .. -·-- --·�- - �-· ···-··· � 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 0'7.414.931/0001·85 



I 
GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.9.)o/OOOl·SS 

Art. 9° Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a criacao e a alteracao da 
modalidade de aplicacao, nos procedimentos orcamentarios, tecnicos e contabeis, em 
atendimento a legislacao vigente. 

Art. 10. Fica o Peder Executivo autorizado a classificar no elemento de despesa 92 - 
Despesas de Exercicios Anteriores, a despesa nao empenhada no exercicio correspondents, 
conforme a classificacao da despesa realizada. 

Art. 11. 0 identificador de uso (IU) tern por finalidade indicar se os recurses comp6em 
contrapartida nacional de emprestimos ou se destinados a outras apllcacoes, constando da Lei 
Orcamentaria de 2023, e dos creditos adicionais pelos dfgitos que antecederao o c6digo das 
fontes de recurses: 

I - Recurses nao destinados a contrapartida - O; 

II - Contrapartida de emprestimos do Bf RD - 1; 

III - Contrapartida de emprestirnos do BID - 2; 

IV - Contrapartida de programas, transferencias voluntarias ou termos assemelhados - 
3; 

V - Contrapartida de outros ernprestimos - 4; 

VI - Contrapartida de doacoes - 5; 

VII - Aporte de operacao de credito - 6; 

VIII -Aporte de transferencias voluntaries e/ou programas - 7; 

TX - A classificar - 9 

Art. 12. A Lei Orcamentaria Anual contera a destinacao de recurses, classificados pelo 
identificador de uso, grupo de destinacao de recurses e fontes de recurses, regulamentados 
pela Secretaria do Tesauro Nacional - STN, do Ministerio da Economia e pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Ceara - TCE-CE. 

§ 12. Fica o Foder Executive autorizado a criar, alterar ou extinguir os c6digos da 
destinacao de recurses, compostos pelo identificador de uso, grupo de destinacao de recurses 
e fontes de recursos, incluldos na Lei Orcamentaria Anual, e em seus creditos adicionais. 

§ 2Q. 0 Municfpio podera incluir na Lei Orcamentaria Anual, outras fontes de recurses 
para atender as suas peculiaridades, desde que compativeis com os definidos pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Ceara . 

•.• • •• ·---- ···�· •••• •••• • .,. - ••• . ••-••n.ooo -•••"'°"". c� 
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Art. 13. A Lei Orcamentaria Anual discriminara em categorias de prograrnacao 
especlficas, as dotacoes destinadas: 

I - ao atendimento das acoes e services publicos de saude: 

II - ao atendimento das acoes da educacao basica: 

III - ao pagamento de precat6rios judiciaries, que constarao nas unidades 
orcamentarias responsaveis pelos debitos: 

IV - ao cumprimento de sentences judiciais transitadas em julgado, consideradas de 
pequeno valor; 

V - ao pagamento de juros, de encargos e da amortizacao da dlvida fundada; 

VI - a Reserva de Contingencia. 

Art. 14. A descentralizacao de creditos orcamentarios para a execucao de acoes de 
responsabilidade da unidade descentralizadora nae se equipara a transposicao, ao 
remanejamento ou a transferencia de recurses de uma categoria de prograrnacao para outra 
ou de um orgao para outro, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituicao Federal de 
1988. 

Art. 15. O projeto de Lei Orcamentaria Anual, que o Poder Executive encaminhara a 
Camara Municipal de Penaforte, constituir-se-a de: 

1- Mensagem; 

II - Texto da lei; 

Ill - Quadros orcamentarios consolidados; 

IV - Anexos dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e a 
despesa par fontes/destinacao de recursos, na forma da legislacao vigente. 

§ lQ. Os quadros orcamentarios a que se refere o incise Ill, deste artigo, sao os 
seguintes: 

I - demonstrativo da receita; 

II - demonstrative da receita e da despesa segundo as categorias econ6micas; 

III- demonstrative da despesa por fonte de recursos; 

IV- demonstrativo da despesa por funcao: 

V - demonstrative da despesa por grupo de natureza da despesa e modalidade de 
aplicacao: 

VI - demonstrativo da despesa por Poder e Orgao: 

. ·- ,_Q 
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VII - despesa fixada por Orgao e Unidade Orcamentaria: 

VIII - programa de trabalho; 

IX - demonstrativo ana1ftico da receita classificada por fonte de recursos; e 

X - demonstrative da Receita Corrente Liquida para a receita estimada. 

§ 2°. As c6pias do Projeto de Lei Orcarnentaria Anual, para o exercicio financeiro de 
2023, destinadas a Camara Municipal, serao retiradas por meio eletronico, pelo pr6prio Poder 
Legislative, e no Portal da Transparencia, no site da Prefeitura Municipal de Penaforte. 

Art. 16. Todos os orgaos componentes dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 
encaminharao a Secretaria de Financas, as informacoes relativas as propostas parciais de 
orcamento, para a consolidacao do Projeto de Lei Orcamentaria Anual, na data fixada por ato 

� do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 17. A Lei Orcamentaria Anual podera conter dotacoes relativas a projetos a serem 
desenvolvidos por meio de parcerias publico-privadas reguladas pela Lei Federal nQ 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004 e alteracoes. 

Art. 18. A Lei Orcamentaria Anual podera canter dotacoes relativas aos projetos a 
serem desenvolvidos por meio de cons6rcios publicos, de acordo com o disposto na Lei 
Federal ng 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto Federal nQ 6.017, de 17 
de janeiro de 2007. 

CAPITULO HI 

DA RESERVA DE CONTINGENCIA 

Art. 19. A Lei Orcarnentaria contera Reserva de Contingencia, em programacao 
especffica, constitutda, exclusivarnente, com recursos do Orcamento Fiscal, em montante de 
no mlnimo 0,2% (dois decimos par cento) e, no maxima, 0,5% (meio par cento] da receita 
corrente liquida prevista para o exerdcio de 2023 e sera destinada a atender passivos 
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

§ 1 Q, Entende-se por eventos e riscos fiscais imprevistos, dentre outros: 

a. Frustracao na arrecadacao devido a fatos nae previstos a epoca da elaboracao da peca 
orcarnentaria: 

b. Restituicao de tributos; 

c. Discrepancia entre as projecoes de nfvel da atividade econornica e taxa de inflacao quando 
da elaboracao do orcamento e os valores efetivamente observados durante a execucao 
orcamentaria, afetando o montante dos recursos arrecadados; 
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d. Discrepancia entre as projecoes, quando da elaboracao do orcamento, de taxas de juros 
incidentes sabre a divida e os valores efetivamente observados durante a execucao 
orcamentaria, resultando em aumento do service da dfvida publica: 

e. Ocorrencia de epidemias e outras situacoes de calamidade publica que nao possam ser 
planejadas e que demandem do Municf pio acoes emergenciais, com consequente aumento de 
despesas. 

§ 22. Caso nao seja necessaria a utilizacao da Reserva de Contingencia para sua 
finalidade, no todo ou em parte, ate o mes de outubro, o saldo remanescente podera ser 
utilizado para abertura de creditos adicionais suplementares e especiais destinados a 
prestacao de services piiblicos de assistencia social, saude e educacao, a obrigacoes patronais 
e ao pagamento de juros, encargos e amortizacao da divida publics. 

CAPITULO IV 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORA�O EA EXECU�O DOS OR<;:AMENTOS E 
SUAS ALTERA<;:OES 

Art. 20. A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da Lei Orcamentaria Anual, 
deverao ser realizadas de rnodo a evidenciar a transparencia da gestao fiscal, observando-se o 
principio da publicidade e permitindo o arnplo acesso da sociedade as inforrnacoes relativas a 
cada uma destas etapas. 

Paragrafo unico, 0 Poder Executivo dara ampla divulgacao, inclusive em meios 
eletr6nicos de acesso ao piiblico, para: 

I - a estimativa das receitas de que trata o § 32, do art. 12, da Lei Complementar Federal 
n2 101, de 2000; 

II - a proposta de Lei Orcarnentaria Anual para 2022 e seus anexos; 

Art. 21. Quando da elaboracao, aprovacao e execucao da Lei Orcarnentaria Anual, 
devera ser levado em conta o alcance das disposicoes do Anexo de Metas Fiscais e do Anexo 
de Riscos Fiscais, constantes nos anexos desta lei. 

Art. 22. A Procuradoria Geraldo Municfpio encaminhara a Secretaria de Financas, ate 
15 de agosto de 2022, a relacao dos debitos decorrentes de precat6rios judiciaries, a serem 
incluidos na proposta da Lei Orcamentaria Anual, determinados pelo § 52, do art 100, da 
Constituicao Federal, de 1988, especificando: 

I - Numero e ano do ajuizamento da acao originaria: 

II - Tipo e mimero do precat6rio; 

III - Tipo da causa julgada: 

-�- 
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IV - Data da autuacao do precat6rio; 

V - Nome do beneficiario: 

Vt - Valor do precat6rio a ser pago. 

§ lQ. A inclusao de recursos na Lei Orcarnentaria Anual, para pagarnentos de 
precat6rios, sera realizada de acordo com os seguintes criterios: 

I - Precat6rios alimenticios atualizados monetariamente; 

II - Precat6rios nao alimenticios, de creditos individualizados por acao judicial. 

§ 22. A atualizacao monetaria dos precat6rios determinados no § s2, do art. 100, da 
Constituicao Federal, de 1988, e das parcelas resultantes, observara o fndice oficial de 
rernuneracao da caderneta de poupanca, ate o dia 25 de marco de 2015, conforme disposto no 
§ 12, do art. 100, da Constituicao Federal. Ap6s o dia 25 de marco de 2015, serao atualizados 
conforme o Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. 

Art. 23. Na prograrnacao da despesa nae poderao ser: 

I - Fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e 
legalmente instituidas as unidades executoras; 

II - lncluidas despesas a titulo de investimentos - Regime de Execucao Especial, 
ressalvados os casos de calamidade publica, formalmente reconhecidos na forma do § 3Q, do 
art.167, da Constituicao Federal, de 1988. 

Art. 24. As unidades orcamentarias responsaveis pela execucao dos creditos 
orcamentarios e adicionais aprovados processarao o empenho da despesa, observando os 
limites fixados em Lei, na Programacao Orcamentaria e no Cronograma de Execucao Mensa! 
de Desembolso, para cada categoria de programacao, nas respectivas classificacoes 
orcamentarias, determinadas pela legislacao vigente. 

Art. 25. A Receita Total do Municipio, prevista nos Orcamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, sera programada na Despesa Municipal de acordo com as seguintes prioridades: 

I - Pessoa! e encargos sociais; 

II - Pagamento de amortizacoes e encargos da dfvida; 

III - Cumprimento dos princfpios constitucionais com a saude e com a educacao basica: 

IV - Curnprimento do princf pio constitucional com o Poder Legislative; 

V - Custeios administrativos e operacionais; 

VI - Aporte local para as operacoes de credito: 



"' � PREFEITURA DE 

PENAFOR"lt . i;i:1<r1.e)l(t::: ,:.:c t'!AS wu.,-:,·�� I 
GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.93W001·65 

Vil - Aporte local para os convenios firmados com o Estado e com a Uniao: 

VlII - Investimentos em andamento; 

IX - Novas investimentos. 

Art. 26. 0 Orcarnento da Seguridade Social cornpreendera as dotacoes destinadas a 
atender as acoes de saude, previdencia e assistencia social, que contara com recurses 
provenientes de: 

I -repasses do Sistema Unico de Saude: 

II - receitas previstas na Lei Complementar nQ 141, de 13 de janeiro de 2012; 

Ill -receita de services de saude: 

IV -repasses previstos na Lei Organica da Assistencia Social; e 

V - outras receitas do Tesauro Municipal. 

Art. 27. 0 Peder Executivo devera elaborar e publicar ate 30 (trinta) dias ap6s a 
publicacao da Lei Orcamentaria de 2023, o cronograma anual de cotas mensais e bimestrais 
estimadas de desembolso financeiro, observando, em relacao as despesas constantes desse 
cronograma, a abrangencia necessaria ao cumprimento das Meras Fiscais previstas. 

Paragrafo unico. 0 desembolso dos recursos financeiros correspondentes aos creditos 
orcamentarios e adicionais consignados na Lei Orcamentaria Anual ao Peder Legislativo sera 
feito ate o dia 20 (vinte) de cada mes, sendo assegurado ao Peder Executive o bloqueio de 
recurses para garantir o pagamento de debitos junto ao INSS - Institute Nacional da 
Seguridade Social, quando se verificar retencao desses valores em parcelas do Fundo de 
Participacao dos Municlpios. 

Art. 28. Caso seja necessaria a limitacao de empenhos, das dotacoes orcamentarias e 
da movimentacao financeira, para o cumprimento do disposto no art. 92, da Lei 
Complementar Federal n2 101, de 2000, serao fixados em ato proprio, os percentuais e os 
montantes estabelecidos para cada orgao, entidade e fundo, excluidas as despesas que 
constituem obrigacao constitucional ou legal de execucao, bem coma as despesas essenciais 
para a prestacao dos services publicos, 

Art. 29. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa, que 
autorizem a execucao da mesrna, sern o cumprimento dos artigos 15 e 16, da Lei 
Complementar Federal nQ 101, de 2000. 



S
L '°' PREFEITURA DE 

PENAFORTE 
C.:HftA:>M::::i. ,::tt 01A8 MC.ll�At'- I 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.911/0vOl-85 

Paragrafo unico, A Contabilidade registrara os atos e os fatos, relativos a gestao 
orcamentario-financeira, que tenham efetivamente ocorridos, sem prejuizo das 
responsabilidades e das providencias derivadas do caput deste artigo. 

Art. 30. As propostas de criacao ou aumento de despesa obrigatoria de carater 
continuado, entendida como aquela que constitui ou venha a se constituir em obrigacao legal, 
alern de atender ao disposto no art. 17, da Lei Complementar Federal nQ 101, de 2000, 
deverao ser encaminhadas, previamente, a Secretaria de Financas, 

Art. 31. Cabe a Secretaria de Financas a responsabilidade pela coordenacao do 
processo de elaboracao e consolidacao do Projeto de Lei Orcamentaria Anual para o exercfcio 
financeiro de 2023, de que trata esta lei, que determinara: 

I - o calendario das atividades para a elaboracao dos orcarnentos: 

II - a elaboracao e a distribuicao do material que compoe as propostas parciais do 
Orcamento Anual do Poder Executive do Municipio, seus orgaos, autarquias e fundos 
especiais; 

1II - as instrucoes para o devido preenchimento das propostas parciais dos orcamentos, 
de que trata esta lei. 

Art. 32. Poderao ser incluidas no Projeto de Lei Orcamentaria Anual para 2023, as 
dotacoes re)ativas as operacoes de credito aprovadas ate 2022, pelo Poder Legislativo. 

Paragrafo unico, A programacao das despesas a serem custeadas com recurses de operacoes 
de credito nao podera exceder o montante das despesas de capital fixadas no orcarnento, 
salvo existencia de lei especffica. 

Art. 33. Nao poderao ser destinados recurses para atender a despesas com: 

I - acoes que nao sejam de cornpetencia exclusiva do Munictpio, ou com acoes em que a 
Constituicao nao estabeleca a obrigacao do Municipio em cooperar tecnica e financeiramente; 

II - entidades de servidores, excetuadas aquelas que promovam acoes de Educacao, 
Saiide, Assistencia Social e Habitacao, hem como as creches e escolas voltadas ao atendimento 
pre-escolar: e 

III - pagamento, a qualquer titulo, a servidor da administracao piiblica municipal, por 
services de consultoria ou assistencia tecnica, inclusive os custeados com recursos 
provenientes de convenios, acordos, ajustes ou instrumentos congeneres, firmados com 
orgaos ou entidades de direito piiblico ou privado, nacionais ou internacionais. 

Paragrafo unico, Excluem-se das vedacoes deste artigo despesas com aquisicao direta 
de bens e services, cessao de pessoal ou repasse de recurses financeiros para o custeio de 

_Q-- 
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despesas de competencia de outros entes da federacao, realizadas mediante a celebracao de 
ccnvenio, acordo, ajuste ou congeners, como disposto no art. 62 da Lei Complementar nQ 
101/2000, em situacoes que envolvam claramente o atendimento de interesses locais. 

Art. 34. 0 Poder Legislative do Municfpio tera coma limite maximo de despesas em 
2023, para efeito de elaboracao de sua respectiva proposta orcarnentaria, a aplicacao do 
percentual de 7% ( sete por cento ), sob re as receitas constantes do art. 29-A da Constituicao 
Federal, auferidas em 2022, acrescidos dos valores relatives aos inativos e pensionistas. 

Paragrafo unico, A proposta orcarnentaria do Poder Legislative sera apresentada para 
consolidacao ate o dia 10 de setembro de 2022 e tera como parametro a projecao da receita a 
se realizar no exercicio corrente, a qual lhe sera informada pela Secretaria de Financas ate 31 
de julho de 2022. 

CAPITULOV 

DOS CREDITOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 

Art. 35. A Lei Orcamentaria Anual contera autorizacao ao Poder Executivo para 
abertura de creditos adicionais ate o limite de 50% ( cinquenta por cento) do valor da receita 
consolidada total estimada para o exercicio de 2023. 

Paragrafo unico, Nao serao considerados no limite previsto no caput deste artigo os 
creditos adicionais: 

I - para atender despesas com o service da divida, precat6rios e obrigacoes tributarias 
e contributivas; 

II - para atender convenios, acordos, ajustes e operacoes de credito e suas 
contrapartidas nao previstos ou com insuficiencia de dotacao, tendo coma limite o valor anual 
dos contratos, das respectivas variacoes monetaria e cambial e da contrapartida exigida; 

III - para atender determinacoes decorrentes de normas federais ou estaduais que 
entrarem em vigencia ap6s a publicacao da Lei Orcamentaria Anual; 

IV - com recurses provenientes de excesso de arrecadacao, e 

V - com recurses provenientes de superavit financeiro por fontes de recursos, apurado 
em balance patrimonial do exercf cio anterior. 

Art. 36. Nos termos do art. 167, incise VI, da Constituicao Federal, ficam os Poderes 
Executivo e Legislative autorizados a: 

I - realocar recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo orgao, mesma 
categoria economica da despesa e mesma fonte de recursos, mediante transposicao, ate o 
limite de 15% ( quinze por cento) da despesa fixada na Lei Orcamentaria Anual; 



<- >,c PREFEITURA OE 

PENAFORTE 
,:,,r�;••n::i ,�i:. ::1At ..,.,_1o:-::.tu I 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.931/(.1001-85 

II - realocar recurses entre orgaos, dentro da mesma fonte de recurses, independente 
da categoria economica da despesa, mediante remanejamento, ate o limite de 15% (quinze 
por cento) da despesa fixada na Lei Orcamentaria Anual; 

Ill - realocar recurses entre categorias economicas da despesa, dentro do mesmo 
orgao, mesmo programa de trabalho e mesma fonte de recursos, mediante transferencia, ate o 
limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada na Lei Orcamentaria Anual. 

Paragrafo unico. As alteracoes orcamentarias decorrentes da autorizacao contida neste 
artigo nao sac consideradas creditos adicionais suplementares. 

Art. 37. Os projetos de lei relatives a abertura de creditos adicionais serao 
apresentados na forma e com os detalhamentos identicos aos da Lei Orcarnentaria Anual. 

Art. 38. A reabertura dos creditos especiais e extraordinaries, conforme o disposto no 
§ 2Q, do art 167, da Constituicao Federal, de 1988, sera efetivada mediante decreto do Poder 
Executive. 

Art. 39. A execucao da Lei Orcamentaria Anual e dos creditos adicionais obedecera aos 
principios constitucionais da Jegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia 
na Administracao Publica. 

CAPITULO VI 

DAS TRANSFERENCIAS PUBLICAS 

Art. 40. E vedada a inclusao, tanto na Lei Orcarnentaria quanta em seus creditos 
adicionais, de dotacoes a titulo de subvencoes sociais, contribuicoes e/ou auxilios financeiros 
a entidades privadas e a pessoas ffsicas, ressalvadas as autorizadas em lei, de acordo com o 
disposto no art. 26 da Lei Complementar nQ 101/2000, e que preencham as seguintes 
condicces: 

I - sejam entidades privadas de atendimento direto ao piiblico, nas areas de assistencia 
social, saude, educacao, cultura, esportes, turisrno, meio ambients, de fomento a producao e a 
geracao de emprego e renda; 

II - sejam pessoas ffsicas carentes, assim reconhecidas por orgao publico, federal, 
estadual ou municipal, na forma da lei; 

III - participem de concursos, gincanas, atividades esportivas, culturais, estudantis e 
outras atividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Publico Municipal, aos quais 
sejam ofertados premiacoes ou auxilios financeiros; 

IV - sejam entidades privadas cuja instalacao e manutencao propicie a geracao de 
empregos e o desenvolvimento economico do Municipio: e 
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V - sejam entidades privadas cuja atuacao impacte positivamente o Municipio e o 
projete nacional ou internacionalmente. 

§ 1 ° As entidades privadas beneficiadas, a qualquer titulo, subrneter-se-ao a 
fiscalizacao do Peder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e 
objetivos para os quais receberarn recurses. 

§ 2° Os repasses de recursos a entidades serao efetivados mediante convenios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congeneres, conforme determina o artigo 116 e paragrafos da 
Lei Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CAPITULO VII 

DOS AJUSTAMENTOS DO PLANO PLURIANUAL 

Art. 41. Os programas constantes do Plano Plurianual 2022-2025 serao observados 
anualmente na Lei de Diretrizes Orcamentarias, 

Art. 42. De acordo com a Lei Municipal do Plano Plurianual 2022-2025, a Lei de 
Diretrizes Orcamentarias estabelecera as metas e prioridades para cada ano, promovendo os 
ajustes eventualmente necessaries, os quais constituem atualizacoes autornaticas do PPA. 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSl(;OES RELATIVAS As DESPESAS DO MUNICIPIO COM PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 

Art. 43. Os Poderes Executive e Legislativo, na elaboracao de suas propostas 
orcamentarias, terao como limites para fixacao da despesa com pessoal e encargos sociais a 
despesa da folha de pagamento de junho de 2022, projetada para o exercicio, considerando os 
eventuais acrescimos legais, o reajuste do salario minimo, alteracoes de pianos de carreira, 
admissoes para preenchimento de cargos e revisao geral sem distincao de indices a serem 
concedidos aos servidores publicos municipais, sem prejuizo do disposto no art 27 desta Lei. 

Art. 44. No exercicio financeiro de 2023, observado o disposto no art. 169 da 
Constituicao Federal, somente poderao ser admitidos servidores se: 

I - houver previa dotacao orcamentaria suficiente para atendimento da despesa; e 

II - for observado o disposto no art. 19 da Lei Complementar nQ 101/2000, que 
estabelece o limite de 60% da receita corrente lfquida para a despesa total com pessoal do 
Municfpio. 

Paragrafo unico. Na verificacao do limite de que trata o art. 19 da Lei Complementar nil 
101/2000, nao se incluern as despesas com a rernuneracao do pessoal necessario a execucao 
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de programas federais de saude e as�istencia social, transferidos aos municfpios, custeadas 
com recursos dos referidos programas federais. 

Art. 45. A instituicao, concessao e o aumento de qualquer vantagem pecuniaria ou 
remuneracao, a criacao de cargos ou adaptacces na estrutura de carreiras e a admissao de 
pessoal, a qualquer titulo, pelos orgaos e entidades do poder publico municipal, observado o 
contido no art 37, incisos 11 e lX, da Constituicao Federal e demais normas 
infraconstitucionais, poderao ser levados a efeito para o exercicio de 2022, de acordo com os 
limites estabelecidos no art. 169 da Constituicao Federal e no art 19 da Lei Complernentar nQ 
101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 46. 0 disposto no§ lQ do art. 18 da Lei Complementar nQ 101/2000 aplica-se para 
,,,......_ fins de calculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou 

validade dos contratos. 

§ 12. Nao se considera como substituicao de servidores e empregados publicos, para 
efeito do disposto no caput deste artigo, contratos de terceirizacao relativos a execucao 
indireta de atividades que nao sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por piano 
de cargos do quadro de pessoal, salvo disposicao em contrario expressa em legislacao federal, 
ou quando se tratar de cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente. 

§ 2Q. Os contratos relativos a prestacao de services tecnicos profissionais 
especializados, conceituados pelo art. 13 da Lei nQ 8.666/93, serao considerados coma 
services de terceiros. 

§ 3Q. Fica autorizada a realizacao de selecao e/ou concurso publico para provimento de 
cargos na administracao publica municipal, observando-se o disposto nos artigos 37 e 169 da 
Constituicao Federal e no artigo 19 da Lei Complementar Federal nQ 101, de 04 de maio de 
2000. 

Art. 47. Os Projetos de Lei relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos 
sociais, no ambito do Poder Executive, deverao ser acompanhados de manifestacoes da 
Secretaria de Financas, em suas respectivas areas de competencia. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSI�OES SOHRE A LEGISLA�AO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO 



I 
PR l FEIT U Fl A OE GABINETE DQ 

������,�� ��;!�Ii��31/000l·BS 

- 

Art. 48. Os impactos decorrentes de modificacoes na legislacao tributaria, ocorridas 
ate 31 de agosto de 2022, serao considerados nas previsoes de receitas da Lei Orcamentaria 
Anual para 2023. 

Art. 49. 0 desconto para pagamento integral e a vista do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana - I PTU, no exercicio de 2023, estabelecido por ato do Poder 
Executive, nao podera ser superior a 10% (dez par cento). 

Art. 50. Os tributos lancados e nao arrecadados, inscritos na Divida Ativa, cujos custos 
para cobranca sejam superiores ao credito tributario, poderao ser cancelados, nao se 
constituindo como renuncia de receita para efeito do disposto no § 3Q do art.14 da Lei 
Complementar n2 101/2000. 

Paragrafo unico, 0 cancelamento de tributes cujos custos para cobranca sejam 
superiores ao credito tributario, devidamente atualizado, far-se-a por Decreto do Poder 
Executivo. 

CAPITULOX 

DO CONTROLE EDA TRANSPAR£NCIA 

Art. 51. Para fins de transparencia da gestao fiscal e em observancia ao principio da 
publicidade, o Peder Executivo tornara disponf veis na internet, par meio do site: 
www.penaforte.ce.gov.br. para acesso de toda a sociedade, no minimo, as seguintes 
inforrnacoes: 

I - Plano Plurianual; 

ll - Lei de Diretrizes Orcamentarias - LDO; 

III - Lei Orcamentaria Anual - LOA; 

IV Relat6rio Resumido da Execucao Orcamentaria - RREO, bimestralmente; 

V - Relat6rio de Gestao Fiscal - RGF, a cada quadrimestre: e 

VI - Prestacao de Contas Anual. 

CAPITULO XI 

DAS DISPOSl<;OES FINAIS 
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Art. 52. Ao projeto de lei orcamentaria nae poderao ser apresentadas emendas em 
desacordo com as disposicoes do art 166, §§ 3Q e 42, da Constituicao Federal, e que anulern o 
valor de dotacoes orcamentarias vinculadas as seguintes fontes de recurses: 

l -recursos do FNDE e FUN DEB; 

II -recursos do SUS; 

III -recursos do SUAS/FNAS; 

IV -CIDE; 

V - Operacoes de Credito, se houver; 

VI - Convenios, doacoes e financiamento de projetos; 

VII - Contribuicao para o Custeio da lluminacao Publica: 

VIII - Demais Recurses vinculados. 

Art. 53. As metas previstas nos Anexos de Metas Fiscais desta Lei poderao ser 
ajustadas no Projeto da Lei Orcamentaria Anual se verificadas, quando da sua elaboracao, 
alteracoes dos parametros macroeconornicos utilizados na estimativa das receitas e despesas 
e do comportamento da execucao orcamentarta do exercfcio em curso. 

Art. 54. As despesas consideradas irrelevantes sao aquelas que nao ultrapassam o 
valor maxima da dispensa de licitacao, na forma dos incises l e II, artigo 24, da Lei Federal nQ 
8.666, de 21 de jun ho de 1993. 

Art. 55. A Secretaria de Financas publicara concomitantemente com a promulgacao da 
Lei Orcarnentaria e com base nos limites nela fixados, o Quadro de Detalhamento de Despesas 
- QDD, especificando por Projetos, Atividades, Operacoes Especiais, Elernentos de Despesas e 
Fontes de Recurses. 

Art. 56. Todas as receitas realizadas pelos orgaos, fundos e entidades integrantes do 
Orcarnento Fiscal e da Seguridade Social, inclusive as diretamente arrecadadas, serao 
devidamente classificadas e contabilizadas no mes em que ocorrer a respective ingresso. 

Paragrafo unico. Creditos realizados par orgaos federals ou estaduais sem a devida 
comunicacao ao Municipio serao classificados e contabilizados quando identificados quanta a 
sua origern e destinacao. 

Art. 57. Serao consideradas legals as despesas com multas, juros e outros acrescimos 
decorrentes de eventual atraso no pagarnento de compromissos par insuficiencia de caixa, 
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bloqueio de recurses pela Receita Federal do Brasil e pelo Poder Iudiciario e/ou por 
necessidade de priorizacao do pagamento de despesas imprescindiveis ao pleno 
funcionamento das atividades e execucao dos projetos da administracao municipal. 

Art. 58. 0 Municf pio, com a assistencia tecnica prevista no art. 64 da Lei Complementar 
nQ 101/2000, estabelecera, atraves de lei especffica, normas para utilizacao de sistemas de 
apropriacao e de apuracao de custos e de avaliacao de resultados, com vistas a 
economicidade, a eficiencia e a eficacia das acoes governamentais. 

Art. 59. Para efeito do disposto no artigo 42, da Lei Complementar nQ 101/2000: 

I - considera-se contraida a obrigacao no momenta da forrnalizacao do contrato 
administrativo ou instrumento congeners: 

II - no caso de despesas relativas a prestacao de services ja existentes e destinados a 
manutencao da Administracao Publica, consideram-se coma compromissadas apenas as 
prestacoes cujo pagamento deva se verificar no exerdcio financeiro, observado o cronograma 
pactuado. 

Art. 60. As alteracoes orcamentarias que nao modifiquem o valor global da categoria 
de programacao e do grupo de despesa nao ensejam a abertura de creditos adicionais e 
poderao ocorrer para ajustar: 

a. a modalidade de aplicacao: 

b. o Elemento de Despesa; 

c. as Fontes de Recursos. 

Paragrafo unico, As referidas alteracoes poderao ser realizadas por ato do titular da 
Secretaria de Financas. 

Art. 61. Se o Projeto de Lei Orcamentaria nao for aprovado ate 31 de dezembro de 
2022, ate que seja o Aut6grafo da Lei enviado a sancao, flea autorizada a execucao da Proposta 
Orcamentaria origina1mente encaminhada a Camara Municipal, a razao de 1/12 (um doze 
avos) por mes, ate que seja sancionada e promulgada a respectiva Lei Orcamentaria 

§ 1 Q, Considerar-se-a antecipacao de credito a con ta da Lei Orcamentaria de 2023 a 
utilizacao dos recursos autorizada neste artigo. 

§ 2Q. Depois de sancionada a Lei Orcamentaria de 2023 serao ajustados as fontes de 
recursos e os saldos negativos apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de 
Lei Orcamentaria na Camara Municipal, mediante abertura, por Decreto do Poder Executive, 
de creditos adicionais suplementares, os quais nao onerarao o limite autorizado na Lei 
Orcamentaria para o exercicio financeiro de 2023. 
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§ 3Q. Nao se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotacoes para 
atendimento das seguintes despesas: 

a) pessoal, encargos sociais e obrigacoes tributarias e contributivas; 

b) pagamento do service da divida municipal; 

c) pagamento das despesas correntes relativas a operacionalizacao do Sistema Unico 
de Saude - SUSi 

d) pagamento das despesas correntes relativas a operacionalizacao do FUNDEB; 

e) pagamento das despesas correntes relativas a operacionalizacao do Sistema Unico 
de Assistencia Social - SUAS; 

f) pagamento das despesas decorrentes de retencoes de INSS, FGTS e PASEP; 

g) pagamento de despesas relacionadas as acoes financiadas com recursos oriundos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao -FNDE; 

h) pagamento de despesas relacionadas as acoes financiadas com recursos de 
transferencias voluntarias. 

Art. 62. Os Poderes Executivo e Legislative ficam autorizados a firmar convenios de 
cooperacao tecnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da 
preservacao da autonomia municipal, tais como: Confederacao Nacional dos Municf pios, 
Associacao dos Municipios do Estado do Ceara, Associacoes Regionais dos Municipios, 
Associacao das Primeiras Damas dos Municipios do Estado do Ceara, Associacao dos Vice- 
Prefeitos do Estado do Ceara, Uniao dos Vereadores do Ceara, Uniao Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educacao, Conselho de Secretaries Munlcipais de Saude do Ceara, Conselho 
Nacional de Secretaries Municipais de Saiide, Colegiado Estadual de Gestores Municipals de 
Assistencia Social e Conselho dos Secretaries Municipals de Agricultura e Meio Ambiente do 
Estado do Ceara, dentre outros. 

Art. 63. Os creditos orcamentarios poderao ser descentralizados quando um Orgao ou 
Entidade da Administracao Publics Municipal delegue a outro, a execucao de acoes 
orcamentarias, constantes do seu Programa de Trabalho. 

Art. 64. Na elaboracao da Lei Orcamentaria Anual deverao ser observados os novas 
pararnetros econornicos a serem definidos pelo Governo Federal, em face da pandemia global 
do COVID-19, e ajustadas as Metas Fiscais constantes dos anexos desta Lei. 

Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

PA�O DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE/CE, em 11 de Julho de 2022. 
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Rafael Ferreira Angelo 

Prefeito Municipal 

c:2-- 


