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ESTAOO 00 CEARA
PR01ETO DE lEI

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Estado para 0 exercicio financeiro de
2013 .

A ASSEMBlEIA lEGISlATIVA DO ESTADO DO CEARA DECRETA:

CAPiTULO I
DAS DISPOSIC;OES PRElIMINARES

Art . 1° Esta Le i estima a receita do Estado para 0 exerdcio financeiro
de 2013 no montante de R$ 19.521.471.248,43 (dezenove bilhoes, quinhentos e
vinte e um milhoes, quatrocentos e seten ta e urn mil, duzentos e quarenta e aito
reais e quarenta e tres centavos) e fixa a despesa em igual va lor, co mpreendendo,
nos termos do art. 165, § S0, da Constitui~ao Fede ral, art. 203 , § 30 da
Constituic;ao Estadual e da Lei Estadual nO 15.203, de 19 de ju lho de 2012, Lei de

Oiretrizes On;amentarias para 2013:
I
0 Orc;amento Fiscal , referente aos Pode res do Estado e do Mi nish~rio
Publico, seus fundos, 6rgaos e ent idades da Admin istrac;ao Publica Estadua l direta e
indireta, inclus ive fu ndac;oes instituidas e mantidas pelo Pode r Publico, e estatais
dependen tes;
w

II ~ 0 Orc;amento da Seguri dade Social, abrangendo todas as entidades
e orgaos a ele vinculados, da Administrac;ao Publica Estadual di reta e ind ireta, bem
como os fundos e fundac;oes in stit uid os e mant idos pe lo Poder Pub li co;
III ~ 0 Orc;ament o de Investimentos das empresas estatais nao
dependentes em que 0 Estado, direta ou indiretamente, detem a maioria do capital
socia l com direito a voto.

CAPiTULO II
DOS ORC;AMENTOS FISCAIS, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

Sec;ao I
Oa Estim a tiva da Receita
Art. 2° A Rece ita tota l estimada nos Orc;amentos Fisca l e Segu ridade e
no On;amento de I nvestimen to das Empresas Estatais Controla.das esta assim
distribuida:
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1- On;amento Fiscal e da Seguridade Social, em R$ 19.305.100.298,69
(dezenove bilh5es, trezentos e cinco mi lh5es, cem mi l, duzentos e novent a e aito
reais e sessenta e nove centavos);
11- Orc;amento de Investimentos das Empresas, em R$ 216.370.949,74
(duzentos e dezesse is milh5es, t rezentos e setenta mi l, novecentos e q uarenta e

nove rea is e setenta e qu atro centavos) .
Se~ao

Da

Fi xa~ao

II

da Despesa

Art. 30 A Despesa Orc;amenti3ria, no mesmo valor da Receita
Orc;amentaria,
fix ada em 19.521.47 1. 248,43 (dezenove bHh5es, quin hentos e
vinte e urn milhoes, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e aito
rea is e quarenta e tn§s cen ta vos) com 0 seguinte desdobramento:

e

I - no Orc;amento Fisca l, em R$ 14.947.000.850,44 (quatorze bi lhoes,
novecentos e qua renta e sete milhoes, oitocentos e cinq uenta reais e q uarenta e
q uatro centavos);
II - no Orc;amento da Seguridade Socia l, em R$ 4.358.099.448,25
(quatro bi lhoes, trezentos e cinquenta e oito m il h6es, noventa e nove mil,
quatrocent os e quarenta e oito rea is e vinte e cinco centavos);
III - no Orc;amento de I nvest imentos das Empresas, em R$ R$
216.370.94 9,74 (duzentos e dezesseis milhoes, trezentos e setenta mil, novecentos
e quarenta e nove rea is e setenta e quatro centavos).

Sec;ao III
Da Autorizac;ao para a Abertura de Creditos Suplementares

Art. 4° 0 Poder Executivo podera, med iante decreta, transpor,
remanejar, transferir ou utilizar, tota l ou parcialmente, as dotac;oes orc;amentarias
aprova das na Le i On:;amentikia de 2013 e em se us cn3ditos adicionais, em
decorrencia da ext inc;ao, transferencia, incorporac;ao ou desm embramento de
orgaos e entidades, bem como de alterac;oes de suas competencias ou atribuic;oes,
ou ainda em casos de comp lementaridade, mantida a estrutura p. 'ogramatica,
expressa por categoria de programac;ao, inclusive as titulos descr' res, metas e
objetivos, assim como 0 respec t iv~ detalhamento por esfera or
entaria e grupo
de natureza da despesa.
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Pa ni g rafo unico. Na t ransposit;ao, transferencia ou remanejamento de
que trata 0 caput podera haver ajustes na classificat;ao funciana l, na Fonte de
recursos, na modalida de de apl icat;ao e no identif icador de usa.
Art. S° A inclusao ou altera.;ao de categoria econom ica, grupo de
despesa e ma crorregiao em projeto, at ividade OU operat;ao especial, constan tes da
Lei On;:amentckia e de seus creditos adicionais, sera feita mediante abertura de
credito adiciona l 5up lementar, par Decreta do Poder Executivo.
Art. 6 0 Fica 0 Chefe do Poder Execut ivQ autorizado a:

I - abrir cred itos sup lementa res, ate 0 lim ite de 25% (vinte e cin co par
ce nta) do tota l da despesa fi xada nesta Lei, da Fonte de recurso do Tesoura de que
trata 0 art. 10, § 10, inciso I da Lei Estadua l nO 15.203, de 19 de julho de 20 12, Lei
de Diretrizes On;amen tarias para 2 013, com a fina lidade de atender insuficiencias
nas dotac;oes orc;amentarias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria
de programac;ao, com recu rsos provenientes de:
a) anu lac;ao de dotac;6es orc;amenta rias ;
b) excesso de arrecadac;ao de receitas proprias, nos te rmos do art. 43 ,
§§ 10, inciso II, 30 e 40, da Lei no 4 .32 0, de 17 de ma rc;o de 1964 ;
c) excesso de a rrecada~ao das rece itas do Tesouro Estadua l;
d) superav it financeiro apura do no ba lanc;o patrimonia l do exerdcio de
20 12, nos term os do art. 43, §§ 10, inciso I, e 20, da Lei no 4.320, de 1964 ;
e) reserva de conti ngencia, observado 0 disposto no artigo So, inciso III,
da Lei de Responsa bilidade Fisca l.
II . suplementar dotac;oes orc;am enta rias destinadas as t ransfe rencias
const itucionais relativas aos ICMS, IPVA, IPI - ex portac;ao, Contribuic;ao sobre
Intervenc;ao no Domin io Economico - ClDE e I nden izac;ao pe la Extra c;a o de Petroleo,
Xisto e Gas aos Municipios, no limite do excesso de arrecadac;ao desses tributos ,
em conformidade com 0 previsto no inciso II, do § 10 enos §§ 30 e 40, tod os do
art. 43 da Lei nO 4. 32 0 , de 17 de marc;o 1964 ;
III - suplementar dotac;6es orc;amentarias fi nanciada s
conta de
recursos de Operac;oes de Cred ito I nternas e Externas, em conformidade com 0
previsto no inciso IV, do § 10, do art. 43, da Lei nO 4.320, de 17 de ma rc;o de 1964,
ate 0 limite do s respect ivos contratos;
IV - suplementar dotac;6es on;;amenta rias de Fontes de convenios, em
con formidad e com 0 previsto no inciso II, do § 10, enos §§ 30 e 40, do art. 43, da
Lei nO 4.320, de 17 de ma rc;o de 1964, ate 0 limite dos respect ivos conven ios e
ad it ivos celebrados;
V - abrir creditos sup lementares, a fim de ajusta r os orc;amento s de
orgaos reestruturados, ou quando houve r alterac;6es de co mpetencias, em
conform id ade com 0 prev isto no inciso Ill, do § 10 do art. 43, da Le i nO 4 .320 , de
17 de marc;o de 1964, ate 0 montante dos sa ldos das dotac;6es orc;amentarias dos
respecti vos orgaos;
(
VI - ab rir cn~ditos suplementa res para atend ime nto de despesas
decorrent es de sentenc;as ju diciais t ransitadas em julgado , inclusive daquelas
consideradas de pequeno va lor nos termos da legislac;ao vigente J e relativas a
debitos period icos vincendos, mediante a utilizac;ao de recursos ..drovenientes de
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anulal):oes de dotac;oes, da reserva de contingencia e de superav it financeiro
apurado no Balan c;o Patrimonial de 2012;
VII ~ abrir creditos suplementares para atendimento de despesas com
juros e encargos da divida e amortizac;ao da divida pub lica estadual, mediante a
utilizac;ao de recursos provenientes da anu lac;ao de dotac;oes consignadas nesta lei,
da reserva de contingencia, do excesso de arrecadac;ao do Tesouro Estadu al e de
superav it f inanceiro apurado no ba lanc;o patrim onia l de 20 12;
VIII - abrir creditos 5uplementares para atendim ento das despesas de
pessoa l e encargos socia is, inc lusive as decorrentes da revisao geral anua l de
remune rac;ao dos servidores publicos estadua is e dos militares prevista no art. 37,
inciso X, da Constitui<;ao, e no art. 62 da Lei Estadual nO 15 .203, de 19 de julho de
2012, Lei de Diretrizes Or<;amen taria s para 2013, com recursos provenientes da
anula<;ao de dota<;oes consignadas nesta lei, do excesso de arrecada<;ao do Tesouro
Estadua l, da reserva de contingencia e de superav it financeiro apurado no balanc;o
pat rimonial de 2012;

IX - abrir cn§:ditos suplementares para dota<;oes orc;am entarias
consignadas a titulo de transferidoras do Tesouro Estadual, das fontes de recursos
"0 0", "0 1" e "04", do Fu ndo Espec ial do Sistema Unico de Previdencia Social dos
Servidores Publicos Civis e Militares, dos Agentes Publicos e dos Membros do Poder
do Ceara .

CAPi TULO III
DA AUTORIZAC;AO PARA CONTRATAC;AO DE OPERAC;OES DE CREDITO

Art. 70 Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 10, inciso I , da Lei nO
101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica autorizada a
contratac;ao das operac;oes de credito incluidas nesta Lei, nos termos do art. 69 da
Lei Estadual nO 15.203, de 19 de julho de 2012, Lei de Diretrizes Or<;amentarias
para 2013, sem preju izQ do que estabe lece a art. 52, inciso V, da Constitui<;ao
Federa l, no que se refere as opera<;oes de credito externas .

CAPiTULO IV
DAS DISPOSIC;OES FINAlS
Art. 8° Integram esta Lei, nos termos do art. 70 da Lei Estadua l nO
15.203, de 19 de julho de 2012, Lei de Diretrizes Orc;amentarias para 2013, os
seguintes anexos:
I - quadros orc;amentarios consolidados, relacionados no Anexo III da
LOO-2013, constantes no vo lume I desta Lei;
II - demonstrativo dos Or<;amentos Fiscal e da Seguridade Socia l e de
Investimento das Empresas em que 0 Estado, direta ou indiretamj!nte, detenha
ma ioria do cap ita l social com dire ito a voto, por orgaos JY entidades da
Adm inistra<;ao, constantes nos volumes II e III desta Lei;
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III - demonstrativQ das ac;6es or<;ament;kias vincu ladas
Plano Pluria nua l 20 12-20 15 , integrante do volume IV.

as iniciativas do

Art. 9,° Esta Lei entrara em vigor a part ir de 1° de j aneiro de 2013.

PALAcIO DA ABOLH;:AO, DO GOVERNO DO EST ADO DO CEARA, em
15 de outubro de 2012.

~
:m-rdGomes

GOVERNADO~~;;ADO DO CEARA
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