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DECRETO Nº 001-B/2022, DE 06 DE JANEmo DE 2022. 
(Publicada cm data de 06//0112022, por afixação na Sede da Prefeitnra, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município) 

"Estabelece o repasse de recursos financeiros para a 
Câmara Municipal, de Umirim, no co"ent,e exercício 
de 2022, e dá outras providências. " 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UMIRJM-CEARÁ, FELIPE CARLOS 
UCHÔA SALES RIBEIRO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 76, 

incisos IX e X, da Lei Orgânica do MW1icípio. 

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 
municipios 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$ 2.248.641,60 (Dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e 

quarenta e um reais e sessenta centavos), conforme Anexo I deste Decreto; 

CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 
destinou para a Câmara Municipal de Umirim dotações orçamentárias que totalizam. R$ 
2.172.000,00 (Dois milhões, cento e setenta e dois 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 2022 o valor do repasse de recursos 
financeiros para o Poder Legislativo Municipal no corrente exercício no valor de RS 
2.172.000,00 (Dois milhões, cento e setenta: e dois mil reais). 

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

Art. 3° - A Secretaria Municipal de Administra, Finanças e Planejamento fica 
autorizada a descontar, nas parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Muni · al de , 
Umirim, as retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasí undo de 
Participação dos Municípios, a titulo de contribuições previdenciárias, .... ~,.·~ 
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