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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM 
CNPJ: G6.553.fi63JINNII-IO 

RUA - PIAUI, 230 - CENTRO - Cl:P: 64.. 710-00e 
PAES l..ANDIM - PlAUI 

LEI Nº 388/201/l 

Pa,,,..J.andim(PI). J()ckJunJw<kW/8 

Estal,,:le«: as d/Hltrlze.s orçamenlárúu do 
Mun/cfpio ,k Pacs Landim. para a &erckl,;, 

Fl:nance/ro dtl 2019 •dáº""""' providlnclas 

O Pr~lto MurrkipaJ ,w p,...,. Landim. Es.tado do Plauf 

Faço sabér 'l""' " Cã,nara Municipal de PDI! .. Landlm ~- " " " stmClono a sepfm., 
Lei; 

DAS DISPQ,SIÇ(JES PRELIMINARES 

Art. I" Ficam estal,,:fec/dás as DirY,trlz•a Or,;anmnlárlas do Mlmtclpto de Poe .. LanJim. 
para o t:><uciclo ftnanct!!tro de 2019, ém cumprimento ao di:,-to no art. J 6S. § 2" do, 
C o,...lilulç4o Fe•nal. Lél .f.320/64, Lei Complementar n• 101/2000 e ut Orgilnlca do 
MMnlclpio dt: Pot:s l.andim. 

r DAS PRIOlllDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PVIIUCA MUNICIPAL 

Ad. ~ As pr/,;,rl<4M/u " riffla:t poro o u:erclcla financeiro d,e 2019 constar/Jo do Pfan,;,, 
Plurianual - PPA • rc_ferenle ao período 2018 - :ZO:ZJ. r,,m,uldo d J.t orçãmt:.márta 
<k.r.,e BJCerclclo, •laborada em co....anllncla com as dirY,tr/ze.s j'bmda.. nesta ui. n,:r 
Constltulçllo Fc<kral, na Co,utltWç,Jo do Estado da Pia..[. na úl 1-edt:ral 4 • .J:Z0/64. 
úl Complementar ,r• 101/2000" Lei Orgdnlui do Mumc/pio de Pacs Landlm. 

Art. 3" /megrom a pr,,scnte Lei. o s ÂMXO$ de M.,,,,. • Prlorl.dadtt.r, Meuu Fircat111 ., <2 
Riscos Fl•cal~. élab<>rados ,,,,. cr,mprbnento oo Art. ,t•, Pardgnif'" J~ 2• e 3• Jt, ui 
I0J/2,000 - úi dt, Re~ponsabl/id<uJt: Fiscal 

Arl. -r As d lntrlre on;a,..•ntártus ,r:,taln!.l,rc/da$ ""sta Lei com,,,.,,,,nd#!m.: 

I - a., pr/oridàde" ., m<rtas da Admlnistraçiw Pública Municipal: 
II- u .sl'rUlura e ol"gan/u,çilo do orçanrenlo municipal: 
/TI - tu d/rv,lrtuJ.s para a elabora#k, " a 1<JUtcuç/Jo do orçaméntO mrmlclpal " $Wl.t 
alt,.,açl,Ji:,•: 
IV - as dis~fçl:k,s sobr<: alteraç&s na l,,gL, la#lo tributária do Munlclplo; 
Y - as disposiç&s n,{atfva$ d:s d•:tfNSas com pe:ss,;,al e encargos Sóelals, e: 
YI - a.• dlrpo.,;lçiJes finais. 

An. S" • ,b m•ta.. " 0$ prlortdadu para o e,cerclclo fi~lro de 2019. silo as 
i!speclflcadàs no An,u:o I - Mi!las e P,-iortdades qut! lmegraM esta úl. as q..al.r tttriJO 

precBdincla no alocaç4o d • r-.Cf,l,TSOS, n(lc, $,e CQn,llhl.lnd()~ t~la. ~m l t,nfr~~ k 
progrQlftOç/lo ~ d,.:.Jpc!~U$.. ~ vi.ia:m : 

1 - o mt!lhorla do atl!ndlmt!nto das d,rm<mdas da pol7"l,r,ç4o e,.. todo" °"' e-,,.:,:, d(,, 
ad,nln/,.tr~ pública municipal, apecu,J,..,,,.,,, "" s.,,,Jdt,, ~- Hablt'2Ç4o. 
Agrlc:ullW"«;. TrQl'J...'l'põrlU ,e /ttfr.W$trw·ura Urbana. ob.J~ttwznda o ~~nvolvlm~nlo ,11r.,r 
fuvur da melhor tp,alidãdl! dé vida da populaç{Jo urbana e rural. oft!~Ct!ndo
lnsfrun,,,'1tQ:!I. ,..,ç..,_'l'-,ári().$ párú o pl~no ~releio da cidadan ia. 

li - o Increm"'"'º..., arr,:cadaçllo do3 tributos mu,rklpals, com o ~rftl_..,o da 
8fl tlSo tt dlmlnulç6o ck ,-relas <k ..,.,.,"""'ç;Jq; 

Ili - o auml!nto da capacldadB .financeira de lnwr11.tlmt<nto11; 

IY - a mod,,:n,/,:,w6o d<, acifo go.....,,,..,,.,_,n,,,,J: 

V - a au:n.erldodl! na ~111Lo .dt:,s n.curso8 pdbllco.!I. 

PtlrtllfrtfFo ,urú:o. IV<> destl_,Jo dos n,AIT'Sw r,:J.,,1_, Q progrontú$ :tocio.1.r, .frrd 
cor.ú~rlda prJo,-ldad, às árvas de '""ior c;:t,rlr,,,;;.iti. õu ,.._.nc,r fndié.t é .M'1#.i!! riw>lvllntl!nto 
hwnano. 

li - DA .6$TllUTÚRA li! óllGAlVIZAÇÃó DO OllÇAJIIENTO MUNICIPAL 
A"'" 6' - A Prop()st" 0..ç.,,,..,nrdri" .t,:rd lmeJJrt>da por to;k,.t 0$ ,,-,,,_. e .,,..,,....., 
pr,tvl.rtoa na ú/ Fttderal 4 . .1:ZO, de 17 dil IIUJTÇO tú 1964 t1 llua8 altttroçlh.11, ......, 
Purtçzr,IQS. ,-.f:om·endaç/Jea e Rt:soluç,Oes da &cr•tarla do T.ssouro Nacional. 

An; 7'"- A comp<»lçllo da 0rça,,..,nto anual tcrd por base a.,,,,.,,..,,.,,..... organlzaclonal.., 
-vi~nrte.~ du Ex.ccw.1i-w;, ~ dQ Le1ti$làt'i't.V. ~ por 4,,,-.,,os q/lns,. se n•~S'.s6rJo~ e G 

d /;<lrlbu.tç4o dos dl.t,plndl,,_. pr,,vldlo.< olH,,k,,.rd, d cla.urflcaç4o qMDnto .t nal....-a dai 
dti!J.pt!.Sü I!! fo:nclànal ~liça, Ç<MftQ tf!SIQbfl.f•cfdo IJQS ~ me.neto~ "° 
ortl,go ant•rlor. • dl3-crlmlnadas por u.nl~a orçaliNnldri~. 

§ J ~ cadd unidL2ck orç~rudria drtal.l:tar-&. a •~s.f6. por ZJIO '"1f'UreZ«.~ 

,:sp,,.c.!flcando o modalldatú de apltcaç,!lo " ,,.. 81"U/X>8 de dtt11JH..a ,.,.. """ _,.or nlwl. 
c om ..t'Mitl.t" N!~ctl~ do1oç&.t~ ~nfor-m·e a .. t:etpnr ducrtlnlnàdo~ e de! ~cordo COfllJ IPQ' 

ç ompctlrtela para gerir valor«s: 

J - pessoal e dtu:argas social~: 

2 · - _jMTUS r cn,;:Org,;>11 dP .iJ_fv/14,,,; 

3 ..... ou.Iras CM1p11.1aa corrt1nlc!:1: 

4 - .lnw!:Sl'lntf!'l'tlO.~: 

, - inv,:rs(1o:.s fi,.,.,..,,,1,-as; 

6 - <rmortlzaç/lo do divido; 

7 - Rl!~ MIO de conHn.~nclo.. 

§ 2 "" AI Pr,;>pó.J"La ~ntt.Vlo para o tac.rclclo d« 2019. Sl!rd ~~nt.àdt:r 
11tlltz:ando tu c1~~111car~.s or~am~ru6r l0$ dtsp,('>Stas ""' Po,rtarla Jnte.r1n.lnllt4rlaf n·• 
J dJ. d,: 04 d• maio dtJ 2 00'1 d 8.wat- 12/;1ttr~~. IUj,inr C<HftiP no MQ.n11af M 
Proc,edlm;uuoa ~ .Dr..t:pê$à.t PJibtl~a.J" e Jl,e30/r,,çl'Je:8 da &.t:rt!tarla do T~.l'OMT'O' 
N~io.nolr 

§ 3° -0 JN'Oll}"tDHd de trãbàlh,:, do g;,w,,,,_ s,rr-6 <kt<rfhado por fanç/lo • .Yubfançik>. 
_pràgrüma. prà.JrtQ, mlvldad41 11 opt1raçllo eapecJ:aJ.r a~ po,,- ár~as ivf-ns ~m cada' 
unidade orçwnt:mdrto, na fo,-ma •stab#IJ,rc/da na AnBJCo da POrtQrl" ,.• 4,2, d,: 14 de 
ab,-1/ tú 1999. do Mln~t,lrto do J>f.,,.,..J,,,..•nto ., 0rça,,.,,nto, 

An. •• Para w efello., d,aata Lei, os tt1rmas 'I"" d,.ta/hmn a dotaçllD arça,n,,ntárla 
devem ter o septnl• •ntendimenlo: 

I - FMn,çm>, u maior níw:l de agregáçilo da$ div,en,:u 4reas de dupesas que 
c<>mpelem Cl(J ~~tor público: 

li - Programa_, o lrurrumemo de ,;,rganizaç/Ja da açllo lfOVt!77fltJffll!nlal vlsmodo a 
concrethãçlJo dos oq/erl110:r pretendidos, St!ndo 111Lnsurado por lndlcador~s. 
e.slabelt!.·c id<M no plano pluriãnuà.l i" 

Til - Allvldade, um /mt,.,,,,..,,n10 ,J,, programaç/Ja para alcançar o objetlW> dt, ..,,. 

p,-ogn,m,:,, 1tnvolwmdo ;,m con}Wtl.o de op,,raç&s que "" reallzDm de modo conlf,n,o "' 
fHNnanente. das quais ri!$Ulta .um prod,,to nt1cessárlo d mam,/11nçiJo da açilo 
go~ntam~nraJ: 

JY - Projeto. um Instrumento de prqgramaç/Jo para alcançar o o.bjrtivo dt, um 
prognuna. """"/~ndo Mm co,ifunLo d,, o~raçik,.,, limitadas no t11mpo. da$ q"4/s rw.ndtã 
.,,,. prodr,to 'I"" concorr• para 11Xpansif0 º" aperfeiçoamento da aç6o g,!Jvt:rnam•mol; • 

V - Op,,raçllo EsprciDJ. tu despesa., 'file n/Jo conlrlb=m para manvten,çllo das. 
a,;{Jt!.• de gow,,.no, das quais n/Jo ,..,suita um prodvto, " n/Jo pram co.ntraprutaçllo 
dirt<ta sob a forma dt, M1U ou Hrviço:s. 

§ J • Cada p,-ogromo ld&ntfjlcar,j as oç;,tts nt:cus4rlas para Mlngír os sem 
objetivos. sob a forma de Mlvldades. p,Qjetos e operaç/Jl!s espe,clals. •SP"C(/lcando ~ 
,.,,11pectivas va/.a,.,,s. bem como a.~ unidades arçamemárta.. rupa,uáwts p.la r,,af~llo 
da açllo. 

§ 2º Cada atlvldade. projeto " OfHraçllo U/NClal /tkn1/ftcard a ji,nç4o e ,:, 
subfi,n,;lla à.• quais se vinculam. 

An:. !I" As proposta, de mod/jlcaçlJe:, na Lei OrçamenLárla, bem como nas projetos de 
créditos adic/onal,r, serllo aprt!Scntadtu com a forma • o nfw,J cu dstalhamenlo 
estabelecidos paro o orçamento. 

Ârt. 10 O orçamento comprwt:nder4 a progrumaçilo ~ Podere.11 Eiarcutlvo ,: 
uglslatiW> éOm d•s1oque dos fa.1Jdos tlsP"ciots. 

Por4.6r,q'o i/Ínlco. O Poder Legislativo 1ts,x;aminhard ao potJ.r EreCMtiw, sua 
proposta parcial tk ~nlo até o dia .JJ tk agosto ,:ú :Z0/8, de conjbrmidad. com a 
Smrnda ConnilMCl,;,nal n• 2.SIZQOO. 
Art.11 As receita.. e ar <2:,pe,.,u prevúuu ,.,. Lei Or,;amenLárla poder/lo su 
ulwalizodas no Inicio de cada trlmestr,: se o i..dJcc de l,r/la,;IJo do -mo perlodo 
juslfjlcar. 

Art. 12 O Muntclplo obttdeet:r4 às s11g,,lntt1J1 vlnculaç&,., na .,fixQçllo ., aecuçilo das 
despesas: 

1 - até 6Q% (sesrtmla p(K «:nto) das Receitas CorrenLes lfquldas para o gasto com 
Pt!a/!IOal" Encargo!! Social,. ,,.,ndt;, '"" para o Ex•cutlvo t: 6% pm-a o Legi;slatlw,; 

li - no mínimo IS'6 (qu/nu por cemo) das receitas dérivadas dt, impo#w e 
trtul!lfe~w:las constlluclol'JQt:r efetivamente ru;Jü.adà,; no aerc{cio de :ZO J 9. na, açl:k,s 
de s ai,de: 

Ili - no m{nima 25% (vinte " cinco .T>Or un10) das rece./las dúlvodos de im-ta.,, 
< 1,-o~t:rinci= con.stiluclonalll efe.tlwzmenri! realizadas na uerdcio de 2019, na 
manuten,;llo e des,mvolvi,rMmto do en.si,oo; 

1 V - "º mlnimo 60% (s.esssnta por cenlo} dos rgcursos Jo F undo d é Manut,rnç4o r 
Desen..,olvlmento da Educaçdo Básica e J11 Yalurizoçao d0.t PrófJS5i0nàis da Educaçilo 
- PUNDEIJ. no pagamento du.. profissiomiis dó magi5tério da educ,O,Çil0 Msicá, qut:
e.-stej a.rn em efetivo BXBr.clcio na rcd~ municipal d t: t:,m·í'1U,' 

V - o repasse para a C4mara Municipal :rer4 fixada no fim//,: de 7" das ~cellaT 
mancionodas "º Artigo 29-A da onstltulç(lo Federal: 

VI - a r,:5,:,-.,r, d e contíng~nc/a esrabeleclda HO arr. 5': alínea JJI. da Lei 
'ompfememar n• 101, de 04.05.2000, cornsponderd 4 % da receita corrent" liquid a 

previ.fia. 

IIJ - DAS DIRETRIZES PA.RA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
MUNICIPAL E SUAS ALTERAÇ(JES 

Arl. J.J Para e.filmar a Rui!l.ta a .rer arrecadada no exerdclo de 2019 :rerlJo 
con.,lderados os valores do Demonstrativo da R eceita du P/ar,o Plurianuul - PPA, 
período 2018/20:Z/, podtmdo haver aj,.,..,as r o:sultanto:s dús ú.lteraçiks dú po/ltlcajlsc:al 
e mont1tária oficial. e d aJ' mod-ificu,.;õcs do /cgis.laçiio rribu16ría. dcnrre ou.rros aspcc.1:os. 
obsen >,<utd o o equll/1.,,riQ entre ª" recella.'f e as despesas, com·o mencionado na Lei de 
Responsabilidada Fis-cal - LAA art.44_ .inciso], alirn:u "ã". Ptxrti úsj•.f:gur<zr .o -cqJ1JllbYIO 
da progr;,ma,;lk> orçdmenuúla. o Podu Execut iva pode,-d: 

I - A.Iterar metas ,,. compa.tihilizar receitas e despesas por nTCió d.e PrOJétõ dé Ui 
de R ,;;formulo:çho do PPA : 

li - Incluir no Pro/elo de Lei Orçan1enlárla Anual - LDA as propostas d. 
alteraçao,.,; P(Q.nõ Plr,riánual - PPA, motivadas pór projr:.lós dr: l11i · esp,,ctjicos,-

III - R edlstrlh,,,.J_r tu dolaç/Jes da ntBsrna arJgem. ds uma para outra atl\Jldad~. QU 

proj1uo do m esm,:, unidade or,;amentdr l;,, qr,4ndo con.1/der;,dá lndtspens.tw:J que se 
realize. 

An. /4. O Quadro d e De,.,11,a,,.,.,.,,-, dá l).,.,.p,,s,:,, in.ttrumento c.amp<,=,rtc do l.OA, ss 
con:. tilul quadro auxiliar do contro.le da e-xeeuç.é!-o orçam6!ntária,. nlll'o CartJC.l.ttrlz.a.nd<, 
ahcra.çdo do orçamento. o.s ajustes entre 11/eme·ntos da mesma origem d e uma mesma 
unidade orçamen1ár/a. 

Art. IS. No cumprimento do qu.e recomenda o Art. 100. da Con s tltulçllo Federal. serc:i 
in,·lr1(d(I no urçamcnlO. ve.rbu nt:,·t:.s.l·ária "º pagam·ento de débilos orliin.dos de 
sentenç.as transilodas i!m /ulKado. consoantes de preca16rlos J lldic íais. 

An. L 6. Poderá o correr limilaçDo de empenho e movlm.enlaç4o financeira. para aJlnglr 
a.,: m ela." de resultados prün.(Jrlo· e n.omlnaJ. previstos no Anc:c:o d~ Metas Fiscais~ como 
pr<:nu.nciado na LRF. A_,-/_ 4", ln'Clsa I. aHnea •"h "". que s~rá propo,,-cio,r,,a/ aos qjusres n ·o 
crunogrturtá dt: de~·,:m.bolso, 

p.,,,.._grefo únla>. Na h lp6tese d e ocorri n cio d<> disposto "º caput deste artigo, o Poder 
~ecu1ivo comunicará ao Poder Lcgis.latiw, o ntt)nlante de recursos ;ndispo--,.IV#lb para 
empenho e movimentaçll.oflnane:el.ra. 

.Arl. /7. O Poder Ú ,ecutivo colocard a dlsposlçllo da .,1,noro Municipal. pa,-ofin:r d e, 
t1/abo raçlk> da .,ua p.-op,,s10 part:iQ/ de orçu,...,nto, a tJ o dia .JI de jw.ho de 2018. a.r 
f:Sli"1ãtiv.os das receitas para o exerclciQ ... irubs-eqa~nté, 

Art. 111. A limara Municipal, com fundamentos -.. estimativas d" reot1/tas 
arç.amentúrlas para o éxéréÍCiõ .s-ubscqUcnte . encaminhará ao Podl:r úeeulivo~ orl 31 
de ago,.•to de :Z0 / 8 , a proposta d e seu orçamtmto para fins de lncorpora,;Qo tw 
ur,;umcnto geral do Munlcfplo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDlM 
CNP.J: H.553.663JOOltl- l0 

RUA - PIAU(, 230 - CENTRO - CEP: 64. 710-00e 
PAES L.ANDIM - PIAUi 

Art. 19. A uecuç4o da lei orçamenldrla para 2019 deverá ser realizada de modo a 
ev.idenclàr a transparãnc/a da gestllo fiscal, observando-se o principio da publicidade, 
e permitindo o amplo ooe.u·o da sociedade a todas as lnformaçrks relativas a sua 
aec.ução. 

Pardgrtifo único. Serllo divulgados em Órgilos Oficiais de Imprensa, e tambéM 
pela Internet, nos termos da Legis./açilo e, também das /nsJ~es Normall'vas do
Tribunal de Contas do Estado e, de outros 6rgt1os de jiscalizaçilo e controle, ao menc,s: 

J - pelo- Poder Executivq: 

a) até o dia Jl de Jane.Iro de. 2019, a lei orçamentdria para o exe,.,c(ci,:. 

financeiro: 

b) até ,wventa dias subseqfJentes ac> m/is vem;ldc,, tM l;,alam;e1es mensal$ de 2019; 

c) ats a dia 30 de abril de 2019, o balanço geral da m,mlcíplo, exerclclo 2018. 

li - Pela C6mara Municipal: 

a) ate naventu dias subseqwmtes ao mês vencido. os balanceies mensais de 2019; 

Art. 20. Na elabaraçil<;J da proposta orçamentária. o Poder Executivo s,deciúnàrá. 
do elenco estabelecido no Plano PluriatrUbl. as prioridades a serem inclufdas
como desp.esa.s de lnvt!slim,mtos, classljlcando-ar como projetos, sempre 
consideran<h a capacidade financeira do Munü:lpic>. 

A rt. 21. Os objcli'vos básicos da Administraçã,o Pública Municipal. a serem 
contemplados na Proposta Orçamentária para o ex.erclc/o financeiro de 2019, se 
CtJn.'tlitu.em. larnhêm. da.'í diretrizes e melas c-.onstante.s do Plano Plurianual para o 
período 20/ 8 a 202/. 

Pardgrt1fc> .tnicc>+ O Plane> Plurianual poderá ser reformulado para inclusilc> e 
adequação de programas, projetos ,; a.tividades, d,u,orrem,;s de novos programa.s. 
de governo. necessários ao di!senvolvlmento municipal. 

Art. 22. As ope.raçiks de cr4dltos a .longo prazo rer/Jo final/dá.de especifica de 
tn..,·eslime.n.lQ, 

Art. 2J. Nenhum invesllmenlo poderá ser fellc> sem que esteja previsto na /d 
orça.men16ria anual. ou em creditos ad;cic,nais abertos para esse fim, mesmo 
con.standa o projeto ou atividade no plano pluríanual de inVé$tlmentc,s. 

Art. 24. Os investimentt>:rj6 iniciad~ terdo prioridade sc>bre os novos, e. os gastos 
com es/es últimos não poderilo ocorrer à co.nta de anu/açil<;J de <k>ta~s dos 
prc>jetos Já em andamento. 

Art. 25. Nau poderão ser induidas na lei orçam.entdria e suas a/1eraç/'Jes 
despesas à conJa de '"lnvestimenlãs ;,m Regime de Execuçilo Espe.c/a/ ··. 
re.r1Falvados os casos de calamidade pública previstos m:, legis/açil<;J .,;gente. 

IV-DAS DJ"SPOSIÇÔES RELA TIVAS À$ POL/TICA.S DE PESSOAL 

A,t. 26. A política d" pessoal dr;, Gr;,verno será exercida em obediência à 
o.n.rlilulçilo Pe.deral e Lei Cornplt,mentar n • /OI . ficando o Poder Exe.cutivr> 

aulo.rizadc,, para adequaçllo, rcgularlzaçllo e equilíbrio do quadr-t;, fam:iona/, a 
odou,,- a;, :seguinte-s medidas: 

l - Demlss.ilo de servidores mantidos irre6.,,Jarmente no serviço p/Jbllco 
municipal: 

li - ContrataçlJo temporária para suprir e.wmtuals necessidades de 
servidores, e11Tpecia/men1e ,_ 6rea,s d,; ,;di,t;a,çllo, saúde e assisllnciá sacio/; 

Ili - Ti!rcelrlzaçllo- de m/lo de obras para os serviços tk vigilllncia, de 
conserv..çilo. de 1/mpttza, bt!m como de serviços especializados ligados à atividade 
mele>. do Pe>der Execuln,o. 

W - p,..,,,.,Jt,,. Có.ncur:so pr:.bUt::o paro o.::upuçlki permonent,;, dos cargos 
providos em caráter te.mpor6rio; 

V - Prc>ce.der ao r,:rqiuste salarial nos termos dá legis/oçiro pertinente: 

,4,-. 27. O paga1rtt.nto das despesas Cõm pessoal e encargos soclal.r, terã 
prlorld<uk obre os custos d,: n<>vo., prQjetos. 

V - DAS DJ"SPOS.J"ÇÓES FINAIS 

,4,-. 28. O., projetos de Lei da r"formulaçdo do Plano P/.,,-ianual, das Diretrizes 
Orçamentdrlas e do Orça,n,e.nto Anual, s,;,rllo encaminhado., à C4mara Municipal 
e ,Je,,,,/vtdos para sançllo nas prazãs ulaN/,t,:Jdos pelo árl#~ 13, in,:i.sos / , li r 
JJ"/ do Alo das Dlsposfç/Jc.r Co.mtltuclonal.r 1hm.r./t6ria:r da Co-nstlhliç(lo do 
Estado Plaul. 

'-rd/Jnifo tmko. Se os projetos de Lei de que trata este arflgq n/lo fo-r,:r,n 
tkvolvldos para sançllo nos prazos regulamentares, serDo prqmulgpdos como Ld 
pelo Poder &i!cutlvo: 

I - No dia I" (prtmel1"0) de. agQs.tq de 2018, a Lei de Dlntr/z:e$ 
Orçam;,ntárfas: e 

li - No dia J • (primeiro) dejant!iro de 2019. a Lei do D,,çamento Anual. 

An. 2tl. Os recursos provenientes de t::onwn.los, acordos, ojusta e contraotos, 
repo.u,odo.r pelo Municlpió, dewlriló ,,,, s..a aplicaçilo comprovada arrawls de 
prt!s taçao de: cantas até o dia 1 S de Janeiro do ana 11Ub.seqDe.n1e. 

An. .30. As lmport4.ncias devidás ao Poder l.égislatfw, s,trDó rt!J7D"àda.fl .,,.,, 
porc11las nM.n.so.i.s e su.c•s.sivas.,, nos prazo.s. ,,,.._v.i.s-tOY pela Em.e'nda ConsriruciQ.nal 
n •2s. 

P«,wgnifo bico. A Câmara Municipal encaminhará ao Executivo, aJé 31 tk 
Jam:lro de 2019, c&pias dl! suas pr~staçl.'ies de conlM relaliwn ao e=rcício de 
2018, crfiafonle de ncurso, tenha como origem o Orçam11nto Ga--tJJ do Município, 
paro flns de lncorporaçllo dcn re$Ultadós ao Balanço Geral do MunJdpio. 

A .rl. 31. Para continuar o fncenlivo ao desenvolvlm11n10 do M11nicfpio e dar 
melhor atendimento à populaçllo, o Pode.r Executivo Municipal pt:,derd efetuar 
despesas com &rg/Jos de outro.r niveis de govt1:rno e com entidades privados. 11,n

açl>es qUI!! o Munlcfplo n4o tenha competlncl.a Institucional e condlç&:s malerl.aiS' 
para eJu1cutá-las, mo.t que sqam lndl,pensávels à estabilidade social e ao b<em 
estar da comu,ridade, as quais ser/Jo concretizada$ mediante instn,menlo.r legais
especificos, ficando autorizadas as formaltza,ç/Ju 01ravts de convénio.r. quando 
necessários. 

Pme,wfo Ú11lco. Na hlp6tese de o corrvênlo n4o ter sido assinado pela a oUI~ 
P4rre e,rvolvtda no acordo, mar que o Munlclplt> possa comprovar, por seu turno. 
atendlme.nlo de todas a:s providências para ooncretlzaçllo do ato, as despesas 
se.rllo aceitas como rt,gu/are$. 

,t,r. .12. O Poder Executivo é aworizado, nos termos da Constitufç-lJo Federal, a: 

l - Realizar ope.raç&!s de. crédito por anleclpaç/Io da reoella, nos termos da 
leglslaçilo em vigor; 

11 - Realizar operaç-lJes de crédito até o limite estabelecido pela /egislaçilo, 
em vigor; 

1/J -A.brir créditos adicionai suplementares até o limite de SQ¾ (cinqQl/n1a 
por cenlo) do orçamenJo das despesas, nó4 termo.s da leg/4/açlló v/gettle; 

IV - proceder ao remaJtejamenro de recursos orçamenldrl<J$ entre seus 
árgilos, elementos de despesa. projetos e allvldades, afim de man1er em equJlfbrlo 
a execuçilo da despesa pública no decorrer do exercfclo financeiro de 2019. 

V - A assinar convlnios com o..s Governos Federal e Es1°"11aJ, para a 
execuçilo de proje.to.r e atividàdes constantu do orçanKnJO mrmiclpal, ou 
previstos em créditos especiais abertos ou em tl'amlla#/o na Cdmara Mimlctpal. 

Art. :u. O Munlclplo pt:,derá conceder ajuda financeira à.J enJldades legalmente 
constituldas .. desde que oadostrada.J nos órgilos pr&prlo.r ou que apresentem seus 
planos de aplicaç./lo- aprovados pelos nspecrivos Come.lhos. 

P«nfgnifo 411/co. A ajuda a ser concedida será na forma de .subvençiJo ou 
auxilio. sendo que as entidades beneficiadas srfieitar-.re-ilo à açiJo fiscalizadora. 
do Governo Municipal, e ao aco,r,panhamento das aç&s de- entidades, J)Qra 
que apresentem o m11lhor re.sulrado passivei dentro de cada área. 

A.rl. 34. Visando o desenvolvimento do assoclaJlvfsmo, o Goven» Mwdclpa/, 
poderá fazer paroerl.as ou contralaçlJes com a sociaçlles comunJtárl.as para a. 
execuçllo de obras e prestaçilo de serviços. 
An. .JS. Até que lei nnmlclpal esP4cljlca dlsclp//tM os meios de mendlmenl<> da 
populaçilo situada abaixo da linha de pobreza, o Governo Municipal prestará 
a.sststencia social indlvlmlal ou coletJva,,,,e,rte, à pessoa ou gnq,o :social que se 
encontn em sttuaçilo de risco, ou em condlçlJes de vu/nerabtlldade. 

l'(u-(fllnifo Úlflco. Para as finalidades dispo:.to no caput deste artigo. será 
considerado abaixo da linha da pobreza, o lndlvldJlo oufamaw com fnsff/lcllncla 
de recur:ro.r económicos para satisfazer as necessidades bd.Jlca.r mintma.s dç 
s ubslsllncia. 

,..,.,._ 36. A assistlncia social a que se rejêre o artigo rmtl!rlor tem caráter dç 
complementaridade e poderá ser feíla através de despesas com: 

l - cesta de alimento..s a pessoas oarent11s; 

11 - nstaura,,te ou hospedarias populares para pes..soa.s em trdn.slto pelo, 
municlpio; 

III - aluguel de ve.fculos, passagem de (Jnfb-14 e traNporte.s em geral; 

IV - aquislç4o de medicamenJo..s, quando <M .serviços de .saúde do MunJclplo ,,&, 
piukrl!Jm atender pe.ltn meios U.Juais de arendlnumro: 

V - /QJCQ.J de água e luz. quando a fN!.SSoa ,u;c,ss$Uada uteja e.m risco de ser 
privada daqueles serviços: 

Vl - emis.sllo de docu-nto:t pessoais: 

Yll - tndenlzaç-lJo de de.spe.sa.s realizadas por pe$WM do -lclplo, .slhfOda.s. 
abaixo da Jt,ma de pobreza que. em trdnslto por oun-as cldadu. Vfflham a faur 
gastos em regime de excepcionalldadtt com compra de ,m:-dicamento.t, compra de 
pa.uage,u. pagamento de alimemaç-élo e hospedagem. ou outros dispêndios. 
necessárlo.r ao retorno à sua orige.m: 

Vlll - o:JdTw despesas que, mesmo nllo estando prtNisla.J nula Lei, sejam 
c.ompaJivels com o estado dl! cartncia da peuoa ou grupo que dela esteja a 
ne.cessllar; 

IX - despesw cvm concu,IJo de awcUio financeiro diret-nte a pe.uoas 
can:ntes, de pequeno valor, como ajuda 011 apoio fi1'1/11'11Uiro e subsidio, ou 
comple.men1aç/Jo na aqu/.siçllo de be,u, nilo c/autjlcávels cxp/f.cita ou 
imp/icllan.n111, nas dupesas acima. 

Al1. 37. &1a Lei enne em v(gor na data de SIIO Pllblfcaç-lk). com efettos a partir 
de OI de janeiro de 1019, N"VOgada as di.Jpt.>.J'lçi!Ju em con1rár-io. 

GUT~ERG MOURA DE.ARAÚJO 
Prefebo M-lc/pal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM 
CNP.J: 96.553.663/0001- 10 

RUA - PIAUl,230-CENTRO-CEP: 6'. 7J0-00e 
PAES LANDIM - PIAUI 

MUNlciPIO DE PAES ALNDIM 
DIREfRJZES ORÇAMENTÁJUAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20HI 

ANEXO 1 - METAS E PRJORIDADES (Art. 2") 

CAMARA MUNICIPAL 
PROCESSO LEGISLATIVO 
Promove.r u açOeS ltgislativas lffll~ da Ctmara Municipal 
InvenimenlDS • cargo da CAman Municipal 
Manut.ençlo e Funcionamento da CAmara Municipal 

GABINETE DO PREJIIUTO 
GESTÃO ADMINISTRA TIVA 
Ool:ar as in$1alaç0e$ e m11nutençlo do Gabinete do Prefeito 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 
Ampliar• capacidade instalada do GoV111110 
Manurençlo dos Jel"Viços de lldministraçlo geral 
Comlnlçlo e resta\lfflÇSo de prédios públicos 
Programa de informatiDÇlo da Prefeitura 

AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DlVIDA INTERNA 
Prevenir futuru dapesu com • amortizaçlo e juros da divida 
Encargos com a amortiaçlo e jiros da dlvi.da inlema 

OUTROS ENCARQOS 
Ob1er raervu pera futuras despesas nlo associadas - encargos de dr.oklas 
Outtas despesu com enc:argos espeçws nlo -ledas ao processo produtivo 

POLICIAMENTO COMUNITÁRJO 
Menccr • ordem e liCgunl'IÇII dos cidadlos do munic:lpio 
Apoiou açl5es de policiamento e sepnnça pi:iblica 

PROORAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 
Repcaenw perante a ordem pllblica o cldadlo e a sociedade: 
Apoio u aç15es de defesa do$ direito$ da cidadania 

PRES.ERVAÇÃO 00 PATRIMONIO HISTORICO 
Preservar os bel-. considerados de valores símbóliC05 e 
Manutençto e ~ do pmrim6nio histllrieo 

APOIO E ESTIMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS 
Incentivar • comuniceçlo e • cooperação entte as pessoas. 
Mamatcnçlo e desenvolvimento das lllividadles culturais 

FOMENTO AO TURISMO 
Eslimular a exploraçlo de~ e l.oeaá adequados a 
Manutai.çao das àividadcs de aq,oio ao lllrismo amador 

INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 
lncentl var • pmticipaçlo nas aiividades esportivu, e • pritiça 
COD5Ul1Çio, Rfimna e unpliaçlo de campos e quadras espmiva 
Manutcnçao das aiividades esportivas 

SIECRET ARJA DE AGRICULTURA 
CENTRAIS DE ABSTECIMENTO 
Ampliar a capM:idlde de abes1ec:írnento do mun iclpio 
Corutruçlo e ~ de ccncnis de produç8o e abaslecimcnto 

Projetos especiais de produção e abastecimento 
Manutenção de centrais de produção e abastecimento 

IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRJGADA 
Realiz.ar experimentos em pequenas áreas agrícolas com 
Projetos es~iais de expansão da agricultura irrigada 

AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
Auxiliar no combate à degradação do meio ambiente 
Projetos especiais de preservação e defesa do meio ambiente 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
Desenvolver ações para o aumento da produção agropastoril 
Construção de poços e reservatórios d'agua 
Implantação de redes de energia el6trica 
Implantação de roças e honas comunitárias 
Projetos especiais de desenvolvimento rural 
Manutenção das atividades de eittensão rural 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GESTÃO E EXPANSÃO DO NSINO FUNDAMENTAL 
Ampliar a capaçidade de atendimento ao alunado 
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares 
Construção, ampliação e rcçuperaçao de prédios de apoio a educação 
Programa munic ipa.1 de transpone CS<:olar 
Projetos especiais de d.escnvolvimento da cducaçáo 

EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 
PROGRAMA ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO 
Manter parce.-ias com outros entes governamente.is para 
Ações do programa Nacional de Alimentaçlo Escolar - PNAE 
Ações do programa Dinheíro Dír. na Escola - PDDE 
Ações do Programa AlfabetizaçAo Solidária 
Ações do Programa PNAC 
Ações do Programa PNATE 
Ações do Prognuna PT A 
Ações do Programa Salário Educação 

FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB 

GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AmpliaT a ~idade de atendimento ao alunad.o do ensino fundamental 
Con.s.truçlo, ampliaçlo e i:ccuperaçlo de unidades escolàrés-40"/4 FUNDEB 
Ações do programa municipal de transporte escolar-40"/oFUNOES 
Manute nçl.o e desenvolvimento do ensino funclamental-40"/4FUNDEB 

GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO IN F ANT IL 
Ampliar a capacidade de atendimento à criança com a 
Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil 
Construç4o e recuperação de creches e unidadciS pré-e.scol&l'es 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
GES ÃO E XPANSÃO 00 ENSINO FUNDAMENTAL 
Ampliar e manter a capacidade de atendimento aos a lunos 
Remunerar condignamente o M~istério-ensino fundamental-60"/oFUNDEB 
PROGRAMA O E ENSINO D E JOVENS E ADULTOS 
E levaçlo d.o nfvel de escolaridade do trabalhador 

PROG. DE A TEN. A PORT. D E NECESSIDADES 
Ampliar e manter a capacidade de atendimento às pessoas portadoras 
RemunCf&Ção do Magistério-ensino infantil-60%FUNDEB 

OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 
GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL 
Ampliar a capacidade de atendimento às crianças em creches 
Manutençllo e desenvolvimento do ensino infantil-40% FUNDES 
Construçao • ampllaçao e n,çupeniçlo de uni.dades p~lares-40% FUNDEB 
Ações do programa municipal de tra1l$pOrte cscolar-40% FUN DEB 

OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 
PROGRAMAS DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS 
Elrevaçlo d.o nlvel de escolaridade do trabalhador 
Manutençlo e desenvolvimento do ensino cspecial40% FUNDEB 
Açôcs do programa municipal de tra1l$pOrte cscolar-40% FUNDEB 

OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 
PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES 
Ampliar a capeçi.dade de atendimento às pessoas ponadoras 
PR.OEJA-Man-nçlo e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB 
PROBJA-Aç:ões do prognuna municipa.1 de transporte cscolar-40% FUNDES 

GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO 
Manter parcerias com o Hstado na manutenção do ensino 
Apoio a manuten,çlo e desenvolvimento do ensino m.6di.o 
Projeios especiais de desenvolvimento do ensino m6dlo 

PROGRA DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES 
Ampliar a capacidade de ate.ndimcnto às pessoas portadoras 
Maoutençlo e desenvolvimento do ensino especial 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL 
Dotar as comunidades runüs de saneamento btsico 
lmplantaçao de sistemas de abutecimen.to d'igua 
Construçlo e restauração de pleriu. esgotos e f'ouas domiciliares 
Construção e rcstauraçlo de lavanderias e chafarizes públicos 

AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
Dotar as comunidades urbanas de saneamento búic:o 
Manutençlo das atividades de saneamento búico 
lmplanblçAo e ampliaçllo de si.stemas de aba.seeci.mento d'4gua 
Cc;,l1$b'\l,çlo e ~stauraçao de galerias. esgotos e fossas domiciliares 
Conslnlçllo e reaal.llaÇAo de lavanderias e chafilri%.C$ p6bli(los 
Projetos especiais de saneamento b6sico 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM 
CNP.J: 96.553.663/000J• lO 

RUA - PIAUI, 230 - CENTRO - CEP, 6'. 71-
PAES L.ANDlM - PIAUI 

FUNDO MUNICIPAL DE SA(JDE 
GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 
Anlpliar u instalaçll,es do sistema municipal de alllde 
Projef.os espeçiais de melhoria do sisL MLlllicipal de wlde 
Manulc:nçlo dos serviços municipais de ulkle 
·Constrvçlo. ampliaçilo e recupençlo de unidades de sallde 

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 
Desônar • açOes para• aiblençlô do bem - da sociedade 
Aç,Oes de Viajllncia Sanitária 
Aç,Oes de Viajllncia Epidemiológica e Ambiental 
Aç,Oes de AssisUncia F1m1a0àllíca 8'sica 
.Aç,Oes do Prognma de Asenta Comunitários de Saíide-PACS 
Ações do Prognma de Saúde da funilia-PSF 
Ações do Prognma de Combate u C.enciu Nuaic:icnal$ 
Ações do Prognma de Incentivo .t Salxle Bucal 
Ações do Programa PPI/ECD 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL 
AÇÕFS DE PROTEÇÃO AO IDOSO 
Manter • dipidadc: e o bem eslllr social do idoso 

Manutenção das ações do prog,ama A P l 

AÇÃO COMUNITÂRIA G ·RAL 
Manulençllo das atividades de proleçlo so,;ial básica 

AÇÕES DE PROTEÇÃO AO D.EPICIENT 
Dar uma melhor condiçil.o ele vida para com o deficiente &ico 
Manutenção das atividades de proteçllo ao d.eficiente 

FU DO MUNICIPAL OE ASSISTtNCIA SOCIAL 
Pmmr assistin.cia As comunidades de baixa renda 
Manutenç,'lo das ações do programa BPC 
Maiiutençlio das 119~. do programa AJDSH 
Manutenç11o das ações do programa APPD 
Projelo:s espec: iais de emprego e renda 
Con · truçãó ou ~forma de centro comuniulrfo de idosos 
Con:st. 011 reforma de centro de referencia da 8$$icStilncia social 
lmplanl.açlo e rufonna de ar1esanato de couro, palha, linha e outros 
Manutençã.o dos serviços de assistfncia social 

AÇÕES DE PROTEÇAO À CRIA ÇA E AO ADO ESCENTE 
Dar melhor condição de vida aos jovens do mwiicipio 
Manutenção dllS ações do programa PETT 
Manurcnçllo dá$ ações do programa de apoio a criança-PAC 
Manutenç11o das ali vidades de proleçlo à criança a ao adolescente 

SECRETARIAM NICIPAL DE OBRA PÚBLICAS 

AÇÕES DE TILlDADE PÚBLICA 
Atender II comunidade cm gmil nos serviços de utilidade 
Mnnurenção dos serviços de utilidade pública 
Constrnçllo e recuperação de calçamento e outros logradouros p!lblieos 
Ex1ensllo de rede$ de en1,rgia el6tôc,; 
Projetos especial de urbanizaçllo 

HABITAÇÃO DE I TERESSE SOCIAL 
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL 
Melho r a oondiçfto da moradia na t.0na rural 
Obras de construção complementaç,'lo e me 1 horia de habiraçoo populares 
Apoio às ações de melhoria de habitações populares 

PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIO AL URBANA 
Melh:orar a coodiçilo da moradia na zona urbana 
Ohm$ de COfl$rruq/lO, complemen1açào e melhoria de hnbi~s pop11larcs 
Apoio à a('(k: de melhoria de habitaç-õcs populares 

• ECRETARIA MU I IPAI. DE TRA PORTE PÚBL.ICA 
EXPANSÃ.O E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 
Ampliar a rede rodoviária municipal 
Conwrvaçllo de esll'adas municipais 
Com11ru.çilo e melhoria da rede rodoviária munlcipa.1 
Pn:,jd()$" pc,ciài$ de dcsenvolvimenl(l rodoviário 

Pre is1lo de reservas para atend.er necessidades decorrenles de calamidades 
R<:StMI de Conlingêncí11. 

Gestor Sec. De Finanças Controle Interno 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA M ICIPAL DE PAES LANDIM 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRlAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 
ANEXO II - RISCOS FISCAIS (An. 2º) 

A Prefeitura Municipal de PAES LANDIM, está ddenvolvendo esforços para que o 
Município atinja e man.tenha sempre o equilíbrio fiscal preconizado pela Lei de 
Responsabilidade Fi.scal. 
Para o ano de 2018 n!o é diferente, porém existem riscos, chamados fiscais, que podem 
modificar, em algum momento, a sua 118jetôria econômica. Esses estão concentrados. 
prmcipalrneote, em passivos c.ontingentes. como ações jurfdicas a serem sentenciadas, 
danos causados pelo Município a terceiros, passivos de indeni2a9ões, e outros, que 
podem, dependendo das decisões que forem definidas, determinar o awnento das 
despesas para os próximos cxercícíos, e até mesmo o aumento de divida pública. 
Será alocado na Lei Orçamentária Anual, Reserva de Contingência da ordem de até 4% 
sobre o valor da Receita Corren.te Liquida, ond.e estará reservada para eventuais riscos 
li.scais, tais como despesas judiciãrias e outros passivos contingentes. 

ESPECIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PASSIVO CONTINGENTE OU OUTROS 
RISCOS FISCAIS CAPAZ DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

1. Aumento do salArio mínimo que possa gerar grande impacto nas despesas oom 
pessoal; . 

2. Crise econômica que venha refletir negativamente na arreçadação; 

3. Condenaçl'ics judiciais de d.ificil cumprimento; 

4. Intemperes (secas, inundal;,ões, ele .. ), que JX>r veotW'II, venha. 11 ocorrer; 

S. Outras oco~ncias não previstas, mas que ellijam a atuação oficial de maneira 
ostensiva. 

PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS A HIPÓTESE OE SE CONCRETIZAR 

Abertura de créditos adicionais de até 4% da Receita Corrente Liquida, na forma do 
artigo 42, da Lei D~ 4.320/64. 

Outras providencias legais, de acordo com a legislação 11pli.cada a cada caso. 

Gest.or Sec, De Finanças Controle Interno 

ESTADO 00 mui 
PRBFEITIJRA MUNICIPAL DE PAES LANDlM 

DUI.ETRIZES ORÇAMDIT ARIAS PARA O EXERCIC!O FINANCEIRO DI! 2019 
ANEXO 11- RISCOS FISCAIS (Art. 29) 

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIO~CIAS 
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 

LRF.art.4º,flº RS 
RISCOS FISCAIS PROVIDENCIAS 
~ Valor Dacril'.lt> Valor 

Cumprimento de pn:allirios em que 300.000,00 Abemlra de cttdítos 300.000,00 
figure corno cicccucado o Munidpio de adicionais a parti' da 
PaesLandim rcseMI de CIOltingh:ia 

E,-cn1os da lllllftD. como ~ 300.000,00 Aberlllra de cr6dilOS 
enchentes, epidemia e owos adicionais " partir da 300.000.,00 

l'elel'YI de ~il 

lmpatto u ~ de pttSOal QtllSldo J00.000,00 Abertura de cr6ditos 

pelo --- de $11'-io:s adicionais • puúr da J00.000.00 
rexn'I de <:Cllllingtncia 

TOTAL 900 .. 00000 TOTAL ]00.00000 

Gestor Sec. De Finanças Controle Interno 
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ESTADO DO PIAUi 
MUNICÍPIO DE P AES LANDIM 

L IDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS 

META ANUAIS 
2019 

LRF. art.4º § 1" 2019 
DISCRIMINAÇÃO Valor i Valor % Pm 

corrente (a) Constante 
Receita Total 19.457.500 17.1 52.000 0,70 
1. Receita Primãria 16.400.000 14.945.000 0,58 
li. Desoesa Primária 16.000.000 14.000.000 0,53 
Ili. Resllltado Primário (1-11) 400.000 945.000 0,002 
Resultado Nominal 
Dívida Consolidada 
Dívida Consolidada Líqui.da 

ec. de Finanças 

* * * : ~~--
,ê 

• 

ESTADO DO PlAUÍ 
PREFEITURA DE SANTA LUZ 

PORTARIA Nº 31/2013 Santo Luz (PII , 16 de Novembro de 2018 

"Dispõe sobre exoneração do chefe de 
Divisão de Protocolo des o Prefeituro 
Munic ipal" 

O Prefeito Munic'pol de Santo Luz, cidadão Cldefton da Cunha 
Pinheiro, no uso de suas atrlbulçôes legais que lhe conferem o Art . 89, Ili. "c" , 
da Lei Orgânico do Município de Santo Luz - PI, bem como o Artigo 37, inciso 
V do Constituição Federal e Lei Municipal nº. 155/2013, 

RESOLVE: 

Exoneror o Sra. EVA CRISTINA PEDROSA ALVES, portadora do CPF 
nº 925.296.233,-68 e RG rf' 1 ;909 .49 1 • SSP-PI, do cargo de Chefe de Divisão de 
Protocolo, Junto a Secretório de .Admlnlstroçõo, nesta Prefeitura Munlctpol. 

A presente portaria retrooglr6 seus efeitos o doto de 01 de 
novembro de 2018. 

Dê-se ciência. publique-se. registre-se e cumpro-se. 

2020 2021 
Valor Valor % Valor Valor º/4 
corrente {a) Constante Pm conente (a) • Constante PIB 

22.376.12S 20.100.000 0,69 27.410.753 2S.810.000 0,75 
17.300.000 16.226.000 0,S9 20.100.000 18.226.000 0,64 
17.000.000 16.000.000 O,S8 20.000.000 18.000.000 0,62 1 

300.000 226.000 0,001 100.000 226.000 0,001 

1 

Controle Interno 

-------

* * * 

* • · · * 
~ 

* 

POIII AIIIA Nº $2/201& 

ESTADO DO P~UÍ 
PREFEITURA DE SANTA LUZ 

Santa Luz (PI), 16 de Novembro de 2018 

" Dispõe robre exoneroçõo do Asse=r 
JlKÍdico do Gobãlele des.to Preleiluro 
Munlclpol" 

o Pre feílo Munic·pal de Santa Luz, c idadão Cldetton da Cunho 
Pinheiro, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o M. 89, li, "e". 
do Lei Orgânico do Município de Santo luz- PI, b em como o M igo 37, inciso 
V do Constituição Federal e Lei Municip al nº. 155/2013. 

RESOLVE: 

Exonerar o Sr. INOC!NCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, portador do 
CPF nº 210.456.071-34 e RG nº 592.502 - SSP-DF. do cargo de Assessor Jurídico 
do Gabinete do Prefeito, nomeado pelo Portaria nº. 11/2018. 

A presente portaria retroagirá seus efeitos à doto de 01 de 
novembro de 20118_ 

Dê-se ciênoia, publique-se, registre-se e cumpro-se . 


