
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

260 Ano XX • Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Outubro de 2022 • Edição IVDCLXXXI

(Continua na próxima página)

ld:1518E9AE84EC04Fl 

PREFEITURA MUNICPAI. DE SANTO NITÕNIO DE IJSll0A,, PIMJf 
(HIJ 06.S53.1211,/11-97 

PROJETO DE LEI N" ol, /2022, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

LEI N" .fill2_ /2022, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

12.. · · , 0 

Promulgado ~-IIIC...,. 

,;~em_\_llsallllo par .. 1.1a::2l)A.'1'1•.d..od" A•torlvl o Potler Eut:ldh,o • co,,,,,,,., 

~lo ú critlito coa o BANCO DO 

BRASIL s.A., e ,U a.tru prm,#1111,cla. 

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa, aprova e cu, Prefeito Municipal 

sanciono a &eguinte Lei: 

Art. 1 • - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao 

BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 1.400.000,00 (Um milbio e quatrocentos mil 

reais), nos termos da Resolução CMN n"4.Sl!9, de 29.06.2017, e sua& alterações, destinados a 

aquiliçio de bens, serviços e projetos de investimentos de sistema de energia fotovoltaica 

oblcrvada a legislação vigente, cm eapccial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 

de maio de 2000. 

Paricrafo áalco. Os recursos provenientes da operação de cmlito autorizada serão 

obrigatoriamente aplicado& na execução dos empn:cndimentos prcvistoa no caput deste artigo, 

sendo vedada a aplicaçin de biis recursos em despesas correntes, em consonincia com o § 1° 

do art. 35 da Lei Complementar Federal n• 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 2•. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei dcvc:rio 

ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, DO& termos do inc. n, § 

1°, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964. 

Art. 3•_ Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as 

dotações necessárias às amortizaçõc:s e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos 

de financiamento a que se refere o artigo primeiro. 

Art. 4•. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais 

destinados a fazer faee aos pagamentos de obrigaçõe& dccormitcs da operação de crédito ora 

autorizada. 

Art. S-. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias c dcmai& çncargos 

financeiros e dapcaas da operação de cmlito, fica o Banco do Brasil autori7.ado a debitar 11 

conta com:ntç de titularidade do município, a ser indicada no contrato, cm que são efetuado& 

os créditos dos recursos do municlpio, ou qualquer outra conta, salvo as de destinação 

especifica, mantida em sua IIF!Cia. os montantes necc:s&ários à,; amortiz.açõcs e pagamento 

final da divida, nos prazos contratualmente eatipulados. 

Parqnfo 6alco - Fica dispcnada a emissio da nota de empenho para a realizaçio das 

despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1", do an. 60, da Lei 4.320, de 17 de muço 

de 1964. 

Art. 6°. &ta Lei entra em vigor na data de 1111 publicação, revogadas as disposiçõea cm 

contlirio. 

Gabinete do Prefeito do Municlpio de Santo Antônio de Lisboa • PI, 28 de setembro de 2022 
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FRANa8CO KARL08 GOMES LEAL 

Prefeito M■llldpal 

l'IIEfEITUAA MUNIOPAI.DESNfTOANTÕNIO DE IJSIO,l,
Ol'J ~-97 

SANCIONADA ó2 i / _m__ / ~?,'l,. 

PROMULGADA p t_)Q__~ 

GABINETE DO PREFEITO 

Offdo a• '9/2022 

Suto ADdalo de Lllboa-PI, 11 de setembro de 2122 

EJ:celmtíalmo Sr. Fl-udlco Pa■Jo da SIiva 

Praldcate da Clman Mlllliclpal de Suto All~ de Ulboa-PJ, 

Se■borea vereadorea 

Com os cordiais cumprimentos estamos submetendo à apreciação desta Egrégia cua, 

o presente Projeto de Lei. 

FRANCISCOKARl.05 =.=-m~,. 
lEAl )WWW 

GOMES:957728J9349 :aa.aa,,ltldl 

PIIEFEITUIIA MUNICIPAL DE SANTO NITÕNIO IIE usao,.. PWJf 
CM'J Cll.55S.GQlall0-97 

.JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N• ___ /2822 

Senhor Presidente, 

Submeto à aprcciaçlo de Voasas Excclenciu o presente Projeto de Lei nº /2022 que 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., 

e dA ouuas providbiciaa.". 

Attavés do prcaentc projeto de lei. o Executivo Municipal vem aolicitar a esta Egrégia. 

Cua Legislativa, conttatar operação de cr6dito com o BANCO DO BRASIL S.A até o valor de 

RS 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais), aquisição de bens, aerviços e projetoe 

de investimentos de sistema de energia fotovoltaica. 

O Banco do Brasil disponibiliza o Prognma Eficiencia Municipal, wna nova soluçlo 

de crédito para o setor público. A linha pennite o financiamento de projetos para cinco área& 

essenciais da administtaçlo pública: sawle, educação, modernização da gesllo e infraestrutura 

viáriL A iniciativa pennitc a conttataçio com os Municlpioa e foi viabilizada pela Reoolução, 

do Conselho Monetário Nacional nº 4.563, de 31 de março de 2017. 

Esta solução de mdito pennitc a insulaçio de usina fotovoltaica para promover o 

abastecimento de energia el~ca nos pr6dios públicos municipais, visando, com isao, diminuir 

os custos mensais despendidos nos subsldios de tarifas de energia, otimizando, dcstane, os. 

recursos do erário municipal, que a longo prazo poderio ser aplicado& cm oulrall obras e açõe& 

de intercsse coletivo. 

Ademais, a energia cl~ca produzida pelas placas fotovoltaicas é limpa e renovável, de 

modo que nio causa pn:julzoa ao meio mnbicntc, consubstanciando, dessa forma, o paradigma 

da BUStentabilidadc, almi de gerar energia limpa, o custo de manutenção f baixo, gerando 

economia de gastos com energia elétrica. 

Salienta-se, que com a conttataçlo de operação de mdito, baveri incremento do 

patrimônio municipal permitindo o seu desenvolvimento econômico e social por meio de 

invcatimcntoa em infracatrulllra, atrav" da substituição de aua matriz cncraética. Dc6dc logo, 

haverá significativa diminuição nos valorca dcspendidoa com energia elétrica. proporcionando. 

a médio e longo prazo, novoa investimentos cm beneficio da coletividade. 
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Outrossim, esta linha de crédito foi criada com o fito de incentivar a produção de energia 

limpa e renovável, visando fomentar a prcscmção ambiental e sustentabilidade. Expondo, 

desta fonna, os motivos que deram origem à iniciativa da presente Lei. 

Atenciosamente, 

FRANCISCOKARl.05 .w.it,-d!;lllpor 

LEAL ==1.1.11. 
GOMES:95772839349 --U,41:U-

fnndlco Karloa Leal Gomes 

Prefeito M1nldpal 

ld: 13B5A43627620636 

. ESTADO DO PIAUÍ 
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ 
Gabinete do Prefeito 

LEI Nº 419/2022, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. 

Dispõe sobre as DiretriT.es para 
Elaboração da Lei Orçamentária para o 
Exercfcio Financeiro de 2023 e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de São 
Gonçalo do Piauí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

CAPITULOI 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. l º - Esta Lei estabelece as diretrizes gerais para elaboração e execução do 
Orçamento do Município de São Gonçalo do Piauí, Estado do Piauí, para o exercício Financeiro 
de 2023. 

Art. 2º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da 
Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, na Lei 4.320/64 e nos 

termos da Lei Orgânica do Município de São Gonçalo do Piauí/PI, para o exercício de 2023, 
compreendendo: 

L As prioridades e metas da Administração Pública Municipal; 

IL As diretrizes gerais e específicas para elaboração e execução dos orçamentos do 
Município e suas alterações; 

IIL A organização e estrutura dos orçamentos; 

IV. Disposições relativas à Dívida Municipal e a captação de recursos; 

V. Disposições sobre o Orçamento F iscai e da Seguridade Social; 
VI. As disposições relativas aos dispêndios com pessoal e encargos sociais; 

VILAs disposições sobre alterações tributárias do município e medidas para o 
incremento da receita, para o exercício correspondente; 

VIIL No Orçamento o valor da Receita será igual ao valor da despesa, e integrara a 
essa Lei o Anexo II de metas Fiscais e o Anexo Ili de Riscos Fiscal na forma do Art. 4º da Lei 

Responsabilidade Fiscal-LRF, elaborados de acordo com a Portaria nº. 637, de 18 de outubro de 
2012, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

Parágrafo Único - As diretrizes aqui estabelecidas orientarão na elaboração da Lei 
OrçàI'néritâria Anual dó Município, relativa ao referido exercício financeiro. 

CAPÍTULO D 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 3º - As ações prioridades e as respectivas metas da Administração Pública 
Municipal para o Exercício de 2023 são as constantes no anexo de Metas e Prioridades desta Lei 

estando em consonância com o Plano Plurianual vigente e suas alterações, cujas dotações 

necessàrias ao cumprimento das metas terão precedência no projeto de Lei Orçamentária as quais 
serão especificados no Anexo 1, que integra esta Lei, a serem detalhadas na programação 
orçamentária para o Exercício Financeiro de 2023: 

L Inclusão Social; 

D. Garantir acesso à Saúde, Educação e à Rede de Proteção Social; 
DI. A garantia de serviços de atenção e prevenção da Saúde e Saneamento Básico; 
IV. A promoção da cultura, esporte, lazer e turismo; 
V. A assistência à criança. ao adolescente, ao idoso e ao deficiente; 
VL A geração de emprego e renda através de cursos que qualificam a mio de obra 

local e da garantia de crédito; 
VIL A habitação e o urbanismo - habitação popular e infraestrutura urbana e rural; 
vm. A promoção da agricultura e do abastecimento; 
IX. Recuperação e preservação do meio ambiente; 
X. O planejamento das ações municipais com vistas à racionalização, eficiencia, 

efetividade e eficácia. 

Parágrafo Único - Na elaboração da proposta orçamentária de 2023 e durante sua 
execução, o executivo municipal poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei a 
fim de compatibilizar a despesa fixada à receita estimada, em virtude de reprogramação das 
receitas e despesas, de forma a assegurar o cquillbrio das contas públicas e o atendimento às 
necessidades da sociedade. 

CAPITULO UI 
DAS DIRETRIZES PARA O ORÇAMENTO DO MUNJCiPIO 

SEÇÃOI 
DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art. 4° - Para efeito desta Lei entende-se por: 
I. Programa, o instrumento de organização da ação govemamenlBI visando a 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano 
Plurianual; 

Il. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo continuo e permanente, 
das que.is resulta um produto necessário à manutençilo da ação de governo; 

m. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 

IV. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações 
de governo, das quais nlo resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços. 

V. Unidade orçamentária, o menor nivel de classificação institucional, agrupada em 
órglos orçamentários, entendido estes, como os de maior nível da classificação institucional; 

VI, Transferê,:,cias voh.1ntárias, t\ en.trega de recursos corren1~ ou. de çapital a Ol!.tto 

ente da Federação, a titulo de cooperação, auxilio ou assistetlcia financeira, que não decorra de 
determinação constitucional ou legal ou se destine ao Sistema Único de Saúde; 

VII. Concedente, o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
responsável pela transferência de recursos financeiros; 

VDJ. Conveniente, o ente da Federação com o qual a administração pública municipal 
pactue a execução de um programa com recurso proveniente da transferência voluntária. 

§ 1° - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no 
Projeto de Lei Orçamentária de 2023 por programas e respectivos projetos, atividades ou 
operações especiais, com indicação do produto, da unidade de medida e da metafisica 

§ 2º - O produto e a unidade de medida a que se refere o § 1 • deverão ser os mesmos 
especificados para cada ação constante do Plano Plurianual para o Quadrienio 2022/2025. 

§ 3º - Cada ação orçamentária, entendida como sendo a atividade, o projeto e a 
operação especial, identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, em conformidade com 
a Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão e 
suas alterações posteriores. 

§ 4° - As atividades com a mesma finalidade de outras jà existentes deverão observar 
o mesmo código, independentemente da unidade executara. 

§ S" - A subfunção, nJvel de agregação imediatamente inferior à função, deverá 
evidenciar cada área da atuação governamental, ainda que esta seja viabilizada com a transferência 
de recursos a entidades públicas e privadas. 

Parágrafo Único - As metas fiscais previstas no Anexo II desta Lei poderão ser 
ajustadas no Projeto da Lei Orçamentária, se verificado, quando da sua elaboração, alterações 
dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas e do 
comportamento da respectiva execução. 

Art. S" - A Lei Orçamentária Anual obedecerá à elaboração do Orçamento do 
Município de São Gonçalo do Piaul, relativo ao Exerclcio Financeiro de 2023. as diretrizes gerais 
e especlfia15 de qu.e n.ta este Capitulo. consubstaJ:içi~ no texto desta Lei. 

Art. 6° - Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes 
fatores: 

L Execução orçamentária dos últimos três exen:ícios (Demonstrativo m - Metas 
Fiscais Atuais Comparadas com uMetas Fiscais Fixadas nos Tr!s Exerclcios Anteriores); 

D. Arrecadação efetiva dos últimos três exerclcios. bem como o comportamento da 
arrecadação no primeiro quadrimestre de 2022, considerando-se, ainda, a tendencia para os 
quadrimestres seguintes; 

DI. Alterações na legislação tributária (Demonstrativo VII - Estimativa e 
Compensação da Renúncia de Receita); 

IV. Expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade; 
V. Indicadores inflacionários e econômicos conentes e os previstos com base na 

análise da conjuntura econômica do pais e da política fiscal do governo federal; 
VI. Metas de melhoria de S- e diminuição de perdas de arrecadação a serem 

desenvolvidas; 
VII.índice de participação do município na distribuição do ICMS, fixado para 2020 e, 

se estiver apurado, o provisório para 2022; 
VDI. Projeção da taxa de crescimento econômico para o ano de 2022; 
IX. Outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da 

arrecadação no ano de 2022, desde que devidamente embasados. 
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