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Prefeitura Municipal 

UMIRIM 

ESTABELECE O REPASSE DE RECURSOS 
FINANCEIROS PARA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE UMIRIM, NO CORRENTE 
EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM-CEARÁ, FELIPE CARLOS UCHÔA 
SALES RIBEIRO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 76, inciso IX e X, da Lei 
Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 29-A e na EC nº 25/2000 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o limite máximo de gastos do Legislativo para os municípios de até 
100.000 habitantes é de 7% (sete por cento) das receitas tipificadas no Art. 29-A da nossa Carta 
Magna; 

CONSIDERANDO que tal limite corresponde no Município de Umirim a importância de R$ 
1.723.344,51 (Um milhão, setecentos e vinte e três mil , trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 
e um centavos), conforme Anexo 1 deste Decreto; 

CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 destinou para a 
Câmara Municipal de Umirim dotações orçamentárias que totalizam R$ 2.090.000,00 (Dois milhões e 
noventa mil reais); 

CONSIDERANDO que neste caso o valor a ser repassado a título de Duodécimo deve ser o 
limite máximo de 7% (sete por cento) das receitas tipificadas no Art. 29-A da nossa Carta Magna para 
a Câmara Municipal ; 

DECRETA: 

Art. 1 º - Fica fixado para o exercício de 2021 o valor do repasse de recursos financeiros para o 
Poder Legislativo Municipal no corrente exercício no valor de R$ 1.723.344,51 (Um milhão, 
setecentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). 

Art. 2º- O repasse que se refere o Art. 1° deste Decreto deverá ser efetuado até o dia 20 de 
cada mês. 

Art. 3°. A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento fica autorizada a descontar, 
nas parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Municipal de Umirim, as retenções realizadas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios, a título de 
contribuições previdenciárias, bem como demais compromissos devidos e não assumidos pela Câmara 
Municipal, tanto pertinente ao exercício corrente, quanto a exercícios anteriores. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1° de janeiro a 31 de dezembro de 2021, ficando revogadas as disposições contrárias. 

Autue-se, registre-se e publique-se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Umirim- CE, em 04 de janeiro de 2021. 

Felipe Carlos chôa Sales Ribeiro 
Prefeit Municipal 


