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DECRETO FINANCEIRO Nº 01/2023 

DE 02 DE JANEIRO DE 2023 
 

Dispõe sobre a compatibilização entre a realização 
da receita e a execução da despesa, para o exercício 
financeiro de 2023. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAM AÇARI ,  ESTADO 
DA BAHIA ,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  e  tendo  
em v is ta  os ar t .  8 º ,  9 º  e  13 da Lei  Complementa r  n º .  
101,  de 04 .05 .2000 ,  e  dev idamente au to r i zada  nas  
Di re t r izes Orçamentár ias  para  o exerc íc io  f i nancei ro  
de  2023 .  
 

DECRETA  
 
Art. 1º -  Ficam estabelecidas para o exercício financeiro 2023, a 
Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso, de acordo com o Anexo III que acompanha o presente 
Decreto, dos órgãos/unidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social constante da Lei Orçamentária Anual nº 1779, 
de 20 de dezembro de 2022. 
 
Art. 2º As metas bimestrais de arrecadação das receitas previstas 
na Lei Orçamentária Anual nº 1779, de 20 de dezembro de 2022, 
são estabelecidas no Anexo II deste Decreto.  
 
Art. 3º A Programação de desembolso, estabelecido no Anexo III, 
representa o limite mensal de despesas dos Órgãos/Unidades 
orçamentárias para o exercício de 2023. 
 
§ 1º Os créditos orçamentários não utilizados no mês poderão ser 
executados nos meses seguintes.  
 
§ 2° Os créditos orçamentários que excederem o limite mensal 
determinado no Anexo III deduzirão os recursos liberados para o 
restante do exercício.  

Art. 4º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévio 
empenho à conta de crédito orçamentário próprio, nem exceder o 
limite dos créditos consignados a cada órgão/unidade orçamentária. 
 
Parágrafo único – Será responsável pelas despesas efetivadas com 
inobservância do disposto neste artigo o secretário que lhe der causa 
sem prejuízo das penalidades dispostas na Lei nº. 10.028, de 
19.10.2000 (Crime de Responsabilidade Fiscal); e da Lei 8.429, de 
02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa): 
 
I – nos casos de não emissão da Nota de Empenho e imputação a 
crédito impróprio, pelo seu total; 
 
II – no caso de excesso sobre o valor do crédito, pelo que exceder. 
 
Art. 5º – Os repasses ao Poder Legislativo deverão ser efetuados, 
com estrita observância aos limites impostos pelo art. 29-A da 
Constituição Federal. 
 
Art. 6º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal, os Poderes, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trintas dias subsequentes, limitarão a emissão de 
empenho e movimentação financeira para atingir as metas fiscais 
prevista, observados as disposições da Lei Diretrizes Orçamentárias 
de 2023.  
 
Art. 7º - Acompanha o presente Decreto o Anexo I – Demonstrativo 
de Compatibilidade entre Receita e Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2023 e o Anexo IV – Especificação das Medidas de 
Combate à Evasão e à Sonegação. 
 
Art. 8º - Este Decreto vigorará no exercício de 2023, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 02 DE 
JANEIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 
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ANEXO IV 
 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS EM 2023 NO 
COMBATE A EVASÃO E A SONEGAÇÃO DE RECEITAS 

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (ART. 13 – 
L.C. 101/00)  

 
As principais medidas programadas para 2023 com o 
objetivo de combater a evasão e sonegação de 
receitas, bem como realizar os créditos inscritos em 
dívida ativa, estão sumariadas abaixo:  
 
1. Implantar a rotina de acompanhamento mensal da 
inadimplência dos grandes contribuintes obrigados a fazer 
a retenção na fonte do imposto sobre serviços - ISS;  
2. Ordenar fiscalizações nos contribuintes do ISS, 
independente de valor, com inadimplência superiror a 90 
(noventa) dias;  
3. Enviar notificações de cobrança, a cada seis meses, nos 
endereços dos contribuintes inadimplentes com os tributos 
municipais;  
4. Enviar mensagens do aplicativo e e-mail aos 
contribuintes que optaram pelo parcelamento do IPTU, 
bem como dos demais tributos;  
5. Verificar os processos de parcelamento de Dívida Ativa 
Tributária firmados com a Fazenda Pública Municipal e 
com situações de inadimplência para protesto e se for o 
caso, ação de execução fiscal;  
6. Enviar notificações dos respectivos endereços dos 
contribuintes inadimplentes com o IPTU e demais tributos; 
7. Gerar relatórios, a cada quatro meses, com os 
contribuintes inadimplentes com os tributos municipais e 
posteriormente fazer contatos mediante procedimento 

administrativo de cobrança, comunicando a situação fiscal; 
8. Reunir com as entidades representativas dos 
profissionais da contabilidade para apresentação do 
calendário fiscal e dos projetos a serem executados pela 
SEFAZ;  
9. Realizar por meio da rede de comunicação local, a 
exemplo de rádio, televisão e mídia na internet 
estimulando o contribuinte, para o cumprimento de suas 
obrigações tributárias previstas no calendário fiscal;  
10. Implantação gradativa do domicílio tributário eletrônico 
– DTE de modo a facilitar a comunicação com os 
contribuintes;  
11. Encaminhar à Procuradoria Fiscal as execuções fiscais 
visando a cobrança dos créditos de ISS, IPTU e demais 
tributos do Município;  
12. Efetivar a informatização dos controles internos na 
área tributária e de arrecadação;  
13. Recadastrar os imóveis com modificações de área, 
especialmente aqueles que não obtiveram licenças de 
construção e habitação;  
14. A atualização da Legislação tributária, mediante 
constante regulamentação e atualização do Código 
Tributário Municipal;  
15. A cobrança da Dívida Ativa de forma amigável ou 
judicial;  
16. A continuidade das ações de fiscalização preventiva, 
mediante realizações de fiscalizações pedagógicas;  
17. Aperfeiçoar o sistema de declaração do imposto sobre 
a transmissão “Inter vivos” – ITIV, com o objetivo de apurar 
omissão de área construída;  
18. Elaborar estudos visando a edição da nova planta 
genérica de valores - PGV, territorial e predial, com o 
propósito de tributação do IPTU com Justiça Fiscal.  



 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
Prefeito 

 

Textos - Editoração Eletrônica: 
Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV 

Destinado à publicação dos atos do Poder Executivo do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia. 
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