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EDITAL DE PREGÃO N9 OO8 /2022
PROCESSO ÂDMINISTRA Ttvo Ne 3963A6/2022
TERMO DE CONTRÁTO N.396.386.08 /2022
MODALIDÁDE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPo: MENOR PREçO pOR ITEM

OBIETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESÂ PÁRA FO I'E MATERIÂL DEDESTINADO /TS SECRETARIAS MUNTCIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACIIÂO - MA,

TERMO DE CONTRATO

- MA, inscrito no CNpJ n" 01.61

0t- P

V I.I.FUNDoDE O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃo BÁsrcA - FUI\IDEB deSucuplra do Riechão 2.338t0001-67, com endereço na Rua São José,n"477, Cenúo, CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/lVí4, neste ato representada pela Secretária deEducação a Sra. Kariny Almeida, brasileira, portâdora da Cédula de Identidade RG n, 01766§t8200t-4SSP/1}ÍA, inscrito no CPF sob o n" residente e domiciliado nesta Cidade, doravantedenominado, simplcsmente, CONTRATANTE;

I.2-LAZARO BEZERRA SOAR.ES, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.06.0Et333/0001-09, localizada na Rua Capitão José Perfirio, n" 445, Centro, Araxa - MG. Neste atorepresentada pelo senhor Lazaro Bezerra Soeres, porrador do R.G. No 1rg6gl7Í-il0il«4 SSp/MA eCPF n' 377.416.594-72, doravante denominada simplesmexte CONTRATADA.

02- DO SI]PORTE LEGAL
1- Este Contrato se fundamenta na.s disposições consubstanciadas pela Lei Federal n" l0.S2OtO2

pelo Decreto n" 01212020, de 20 de Novembro de 2020, subsidiariamente coma Lei Federal n.. 8.666/94 e ainda Lei Complementer a" 123t2006 e Licitação PREGÃOELETRONICO N, 008/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime deEMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO- Processo Administrrtivo a" 396386t2O22

2.

convenções estabelecidas neste Instrumento, bern como nas normas merentes à matêria e ainda nodito certame-

O3-DO OBJETO

3.I-CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRÂTO,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARADE DE MATERIAL DEDESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, emconformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposra de preços da Licitante;

3'2- Pata. a execução do objeto rleste contrato, devení a CoNTRATADA obedecer às instruções eorientações do setor da secretaria Municipai de Educação, para o net cumprtmeiio ora conratados.0+DOREGIMEDEEXECUÇÃo 
Hil"".- #t,** 

*
sorms,ocoa:g'*'*
s333ooor oe H;f,15"



Ad rrr ,,rl3t,. crÍid c, PGlrcr o Povo

... ,_.t::-, ... .2

flr

4'l- os fomecimentos serão feitos em conformidade com os termos «la Licitação, pregão Eletrônlco no00812022' do tipo MEN.R pREÇo poR ITEM, de execuçâo inai..* I* o regime deEMPRETTADa PoR PREÇO uxrrÁnro, nos termos estatuídos pelo Art. 06, Inciso VIII, alínea
n" 8.666t93.

O$ DO FATO GERADORCONTRATUAL
5'1- O presente Instrumento conÚatual foi firrnado em decorrência do Despacho Homologatório eAdjudicatório pela secrckíria Municipal, concernente à Licitação instaurada na modalidade pregão

Eletrônico no ooEt2o2l- Processo Administrativo n" 396,3t612o22 e de conformida«lc com osditames da Lei n" 5.666t93 e rlterações posteriores.

OGDOVALOR

\-,.1{) VALOR GLOBAL, para o Fomecimento dos objetos, para Secretaria Municipal de Educação, objeto
deste Conttato no valor de [Ut 574,92 (quinhentos e setenta e quatro reals e noventa e dois
centaos).

07. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7'l- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação orçamentriLria:

E

O& PRAZO:
8'l-o PRAzo de vigência do presente contrato será de úé 31n2t2o22, com início na drta da lssinatura,

. podendo ser prorrogado se necessário, somentê mediante Aditivo contratual, nos termos\-' estabelecidos pela Lei Federal n. g.666/93 e alterações posteriores;
8'2- o prazo para início dos fornecimentos será logo após a data da emissão da respectiva ordem cleFomecimentos;

8'3- os prazos de início de etâpas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida àsdemais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econÀmico-Íinanceiro,
desde que ocorram alg,ns dos seguintes motivos, devidamorrc auuadás em proces§o:

a) Alteração do projeto ou especificações, peÍa Administraçâo;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere

fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) Intemrpção de execução do contÍato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse daAdministraçào;
d) Aumento das quantidades iniciatmente previstâs no contato, nos limites peÍmitidos pera Lei;
e) Impedimento de execução do contrato por faüo ou ato de terceiro recoúecido pela Administração erndocumento contemporâneo à sua oconência; l!ffi frltB

1401 - Fundo de Men. Des. Educ. Básica - f,,UNDiTT
12.361.0007.2081.0000 - Manutençio e Funcion.mento do Ensino Fundamental 307o;3.3.90.30.00 Material de Consumo.

soARES:ocos i3"*"-
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f) omissão ou akaso de providências a cargo da administração, inclusive quanüo aos pagamentos previstos deque resulte, diretamente, impedimento ou rotardamento na execução do con&ato, sem prejuízo dassanções legais aplicáveis aos responúveis.

09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10'1- os preços dos objetos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste\/ Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria,
ressalvados os casos estipulados neste contrato;

9.1- Os pagamentos serão efetuados através de transferência eletrônica diretamente na conta corrente doCONTRATADO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9.2- Os prgrmentos serão realizados conforme a execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) diascontadm de data de emissão de nota Íiscal (DAl\fU, condicionados a Ordem de Fornecimento

devidamen te atestados pelo setor competente.
IG DO REAJUSTAMENTO

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só podeÉ haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca
contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DA§ PENALIDADES

da penalidade

dias úteis, nas

ll'l- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente contfato, ficará a GoNTRATADA sujeita às
seguintes penaridades, a critério tlo coNTRATAhrrE, garantida a prévia defesa:1l.I.l- Advenência;

I1.1,2- Multas;
l1'l'3- suspensão temporiária de participação em Licitação e impedimento de conffatar com a Administração

pelo prazo de 08 (oito) Deses;
lI'1'4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administração enquanto perdwarem osmotivos determinados da puniçâo ou até que seja promovida u ,"ubiri,uçao perante aCONTRATANTE,

.--2- MULTAS
l2'1- Ressalvados os cÍutos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o.,NTRATANTE caberia obviar, a coNTRATd)A inconeni nas seguintes multas:
(a Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,01% (um cenrcsimo pôicento) do valor atualizado docontrato;

b) Multas variáveis de I % (um por cento) do valor atualizado do contrato:
b.l) - Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;
b'2) - se Não efet'ar a entrega do objeto deste instumento, de acordo com as íonnas, manuais,insfruções e especifi cações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumurativas:
12'13- A .'NTRATADA tená o limite de 03 (três) dias úteis, contâdos da data da publicação

no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;
t2'1'4- os recursos conba a multa aplicada deverào ser feitos no prazo,máximo de 05 (cinco)

condições do Art. 109, Inciso I, arínea ,'f'da Lei n" s.666ló3.1§iffi *tt; - --
soAsEso6oss i.mrfl:,
333oOOl(xr
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13-DA RESCTSÂo
13'l- constitui motivo para rescisão deste conhato os Incisos de I a XVII do Art. 7g da Lei n" g.666/93,

atualizada pela Lei n" 9.8g3/94;
13.2.- A rescisão do presente Contrato podeni ser:

a) Amigável - por acordo enEe as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que hajaconveniência para o CONTRATANTE;
b) Administrativa - por ato unilateral e escriúo da Administração, nos casos enumerados nos

Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n" g.666193;

c) Judicial - nos termos da Legislação processual.

1+ DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
vl4'I- 

O Contrato podetá ser alterado, com as devidas justificativas, nos temos do Anigo 65 da Lei g666/g3 ealterações, de comum acordo entre as partes e som€nte mediante aditivo contratual e, em especial,
nos casos abaixo:

I - Unilateralmenre pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contÍatual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n." g.666/93;

4'l'2' A C0NTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições conEatuais, os acréscimos ousupressões que se fizerem os materiais, em até 25%o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
ahralizado do contrato;

14'1'3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a supervo,riência de\/ üsposrçoes legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o
caso;

l4'l'4- Em havendo arteração unilaterar do contrato que auÍnente os encaÍgos da GoNTRÂTADA, a
CoNTRATANTE deveni restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial,
nos teÍrnos pÍeceituados pelo § 6" do Art. 65 da Lei Federal n, g.666193;

14'1'5- As alterações do valor do contrato, decorrente de rnodificação de quantitativos previstos, revisão de
preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr
lawaturas de Tenno de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição Iegal contida no
artigo 65 e seus incisos e parígrafos da ki g.666193. LAzARo #*i'Âtffi

BEZERRA 8ÉZEÂA^

SoAREs:ooog ffiEfi@'ro
83330001 09 D.d6: 2ru2.oú:e
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ISDAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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o"t"ll#Ltlfoler executado fiermente de acordo com as cráusulas avençadas, sendo obrigaçõcs da

a) Executar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

ADAéobrigadaarepamr, comgr, removet reconstruir ou substituir, âs suasexpensas, no total ou em partei o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ouincorreções resultantes dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

b) ACONTRAT

c)A

15.2-

CoNTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Adminisúação ou a terceiÍos,decorrentes. de- sua culpa ou ãolo na execução J" ""i*,", não excluindo ou reduzindo essaj:ryTt1ttd"de a fiscalizaçâo ou o_acompanhamenlo pelo órgão interessado;us acresclmos, supressões ou. modificações que incorram ô fo.necimenios comprementarcs ouextraordinários, respeitados os limites da Legisàção vigente, serão objetos de 
"tt"oçá., 

*irut",,t docontrato, e serão formalizados através a" urn',irrco aoãi-eito, qurndo do recebimenfido objeto oracontratâdo;

l5'3- A CoNTRATN)A é responsável pelos encargos tabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

15'4- A CoNTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações peÍtinentes aosFornecimeatos objeto deste Contrato;

15'5- A CONTRATADA ficaciente e se responsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, comacompanhamento através dos seus secrctários, qui se encarregaú de repassar as orientações para arcalização do mesmo;

16DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
ló'I- A CoNTRATANTE se responsabiliza p"lo p"g"."À nas condições estabelecidas neste Instrumento;16'2-Fica a secreuária Municipal de EducaçãorespoÃá,r.i p"lo u"o,np*t n *io a" 

"-.."ça" objeto deste. Instrumento Contratual;
Y63- Publi.* o Extraro deste Instrumento na forma da Lei;

16'4- Fomecer à CoNTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e f,rel cumprimento
do objeúo deste Contrato;

16'5- NotiÍicar a coNTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviçosprestados e andamento.
17-DAVINCULAÇÃO
17.1- O presente Contrato vincula-se ao processo

008/2022, e seus anexos, bem como a proposta apresentada,
1r- Do DoMrcÍlto u rono

a" 396-38612022 - Pregão Eletrônico n.
vencedores do certame.

disposiçõcs

no

l8'l- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de são João dos patos, Estado doMaranhâo, para dirimir quaisquer litigios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por
mais privilegiado que sejam desde que não possam ser resolvidas amigavelnente.

19- DA AS§INATURA
19.1- E, por estarem devidamenúe acordados, declara as paÍes aceitarem as

estabelecidas nas clá'sulas deste Inskumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei
ffi§*trsffiffi
3ooot09
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Sucupira do Riachão - MA, 28 de junho de 2022.

,, ..(\ ',,.;,

ÍÍ

SICA - FI.]NDEB

8'666193, ahralizada pera Lei n'. g.gg3/94, bem como as demais norma.s complementâres, assinandoeste contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

FI.JNDO DE MA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF: N";2J.?. -32.....

LAzARo BEzERRA fi:iill# f#lif *,
SOARES:06088333 soAREso6o88333ooot oe

000109 Dados:2022.06.29
l0:52:3t {3.00'

DA
CNPJ n" 2.338/OOO1-67

KARINTY ALMEIDA
cPF N. 7t3.600.503-53

CONTRATÁNTE

LAZARO BEZERRA SOARES
CNPJ N. 06.088.333/0001 _09

LAZARO BEZERRA SOARES
cPF N. 377.4t6.594_72

CONTRATA.DA

OED

Nome

CPF: N'. :í o ?y_{.l{3 Q.rrru

Página 6
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ASS.

LAzARo BEZERRA soAREs' pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ n.06.08E.333/0001-o9, locarizada na RuÀ capitão lo.ã n".r"io,'r. n+5, cento, Araxa _ MG. Neste atorepresentada pelo senhor Lazero Bezerra Soares, portadoiáL n.c, x" 1969176-toslu4 sSp/IIA eCPF no 377.416.594-72

PREGÃo ELETRômco x. ooslzozz

ORDEMDE FORNECIMENTO

Pela presente Ordem de Fornecimento, auüorizamos V.S_. CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA DE MATERIAL DE DESTINADO ASSECRETARIA§ MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA,, conforme Relatorio deApuração de Preços (anexo I), para aúender as necessidades do Fundo de ManutençãoDesenvolvimento da Educagão Básica - FUNDEB de Sucupira do Riachão - MA, objeto do PregãoEletr6nico N' 008/2022

Sucupira do Riachão - MA, 28 de jwúto de 2022.

A DE EDU
KARINYALMEIDA

cPF N" 713.600.s03_53
CONTRATANTE

e

l_AzARO Àwdod.
rdm. ddllrt d

BEZERRA r^zÁâo-
ÂEZENEA

SOARES:0 sornrirxou*

6088333 àH1:'
0oo10e iHr,l*

Recebido em: I I
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ANEXO I

ITEM DESCRTÇÂo T'NID QTD V. UNIT. V. TOTAL
3 ALFINETE MAPA N3 DIVERSÁS CORE§ CX 20 R$ R$ 125,80

53 ESTILETELARGO ISMM UND 50 R$3 19 R$ 159,50
56 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA UND 24 R$2 98 R$ 71,52
57 FITA I2MMX3OM DUPLA FACE RI 30 R$s 98 RS 179,40
58 FITA I2MI\DGOM TRANSPARENTE RL 30 R$r R$ 38,70

VALORTOTAL Rl$ 574,92

ESETENTA E CENTAVOSUA OVENTATRO REAIS Nix rq DOm

LAzARo f,lfrs'i,§ffi
BEZEBRA BEzExs^

SoeRES:oooe ffl6í@33
83330001 0g D.d.,: 202206.!e

1O5!:!1{r!U
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396.3ap4o22: CONTRATÂNTE: PREFETTURÂ MUNICIPAT
DE SUCUPTRA DO RIACHÃO - MA - SECRITARIA MUNICIPAL
PE EDUcAÇÃo, cNpJ
No 06.104.029/0001-08 CONTRATADA: LAZARO BEZERú
SOARES, CNPJ Nc 06.088.333/0001-09, OBJETO: Contratação
de empresa para fornecimento de material de expedienie,
destlnados as Sôcretarias Municipais de Sucupira do Riachão _

MÂ. VALOR: Rg 515,12 (quinhentos e quinze reais o doza
centavos). FONTE DE RECURSOS: Recurso Municipal BASE
LEGAL: Loi Fodoral Nc 8.666/94 o suas altoraÇóes
postorlores, em todos os seus termos. ASSINATURA DO
CONTRATO: 28 dejunho de 2022. Kariny A.lmeida.

ADMINISTRATM Nc
396.346/2022: CONTRÂTANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMÀS) DE SUCUPIRA DO RIACHÃO .
MA, CNPJ Nc 14.696.464/0001-99 CONTRATÂDA: LAZARO
BEZERRA SOARTS, CNPJ Ne 06.088.333/0001-09, OBJETO:
Contratagáo de empresa para fornecimeDto de material de
expedisnte, destinados as Sscretarias Municipais do Sucupira
do Riacháo - MA. VALOR: R$ 439,50 (quatrocentos e trinia e
nove reais e cinquenta centavos). FONTE DE RECURSOS:
Recurso Municipal BÁSE LEGAL: L6i foderal No 8.666/94 o
suas alteraçôss posterlores, em todos os seus termos.
ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de junho de 2022. Marlene
Ribeiro de Sousa.

pubticodo por: ISABEL DE SoalsA sILvA
Código identificador: 3pTfilfco2ofe| I 02491 a\g6Íbg764g3

Publicado por: ISÀBEL DE SOUSA STLVA
Código id entificador: ee,boadabg2^6gaTb*c4d7c13\e4gb2b

EXTRATO DE CONTRÂTO NC 396.386,OANO22 PREGÃO
ELE'TRONICO Nc OOA/2022

EXTRATO DE CONTRÂIO NC 396.386.0A/2022 PREGÁO
ELETRONTCO Nr oo812íD22. PROCES SOADMINISTRATIVO NE
?^\.386t2O22: CONTRÂTANTE: FUNDO DE MÂNUTENÇÃO
\,,dSEM/OLVTMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICÀ - FUNDEB DESUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, CNPJ
Nc 01.612.338/0001-67 CONTRATADAI LAZARO BEZERú
SOARES, CNPJ No 06.088.333/0001-09, OEJETO: Contratação
de empresa para fornecimento de materiat de expediente,
destinados as Secretarias Municipais de Sucupira do Riachão _

MA. VALOR: Rg 574,92 (quinhontos e setenta e quatro reais e
noventa e dois centavos). FONTE DE RECURSOS: Recurso
Municipal BA§E LEGAL: Lêt federal Nr 8.666/94 ê suas
alteraçõoe postorlores, em todos os seus termos.
ÂSSINATURA DO CONTRATO: 28 de junho de 2022. Kariny
Àmeida.

Publicado !4r: ISABEL DE SOUSA SILUA
CAi go identificad or: TeefàccqÍO\o63ÍBg43g7bg2bgg I SÍbl

EXTRÂTO DE CONTRATO NC 396.3A6.09/2022 PREGÀO
ELETRONICO NC OOA2O22

F'"TRATO DE CONTRÂTO NC 396.386,09/2022 PREGÁO
\-ETRONICO Nc OOBlZO22. pROC E S SOÀDMINISTRATM Nc
396.386/2O22: CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE (FMS) DE SUCUPIRA DO RTACHÃO - MA, CNPJ
Nc 1 2.095.42910001-99 CONTRATADA: LAZARO BEZERú
SOARES, CNPJ Nc 06.088.333/0001-09, OBJETO: Contratação
de empresa para fortrecimento de material de expediente,
destinados as Secretarias Municipais de Sucupira do 

-Riachàq 
.

MA. VÂLOR: Rg 688,87 (seiscentos e oitenta e oito reais e
oitenta e sete centavos). FONTE DE RECURSOS: Recurso
Municipat BASE LEGAL! Lot Foderal Nc 8.666/94 e Êuas
alterações poaterloÍos, em todos os seus terraos.
ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de junho de 2022. Luara
Lima Porto Carvalho,

I,ubticado Wr: ISABEL DE SOUSA SILVA
Cüigo idenüfrc(.dor: l5tlbc83cb4337d2e6gl,4 1 743gbe6e7 I

EXTRÂ O DE CONTRÂTO NI 396.3A6.10/2022 PREGÃO
ELETRONICO NO OO8/2O22

ETTRATO DE CONTNÂTO NT 396.3A6.10/2022 PREGÁO
ELETRONTCO No Oo8/2022. PRO C ES SO

LEI No 128/2022

Sucupira do Riacháo (M ), 28 dejunho 2022
tBt Nc l2ano22
Dlepôe sobre as l)lrotrtzes para a elaboraçáo da Lel
OtTaDsntárta ÂDual - LDO, para o oxerEícto flnancelro de
2023, c dá outrag os prbüdêDclas

O prefoito do município de Sucupira do Riachão, Estado do
Maranhão, [o uso das atribuiçõ€s que pela loi orgânica lhe são
corferida§, faz saber quê o poder Legislativo Municipal aprovou
o prêsente Projeto e ele, em nome do povo, sanciona a segiuint€
I,EI:

CÁPfI'IJLO I DÁS DISPOSIÇÔES PREIJMINAAES

Art. le-Ficam estô.belecidas, em cumprimento eo disposto no s
20, do Art. 165, da Constituição Federal, as Diretrizes
Orçamentárias do Município de Sucupira do Riachâo para 2023.

Art. 2c - O Projeto de Lêi Orçamentáúo Anuat do Município de
Sucupira do Riachão para 2023 será elaborado em consonância
com as diretrizss fixadas nesta LDO, na Constituição FBdêral,
na Constituição do Estado do Maranhão, na Lêi Orgânica do
Município, na Lei F€dêral aa 4520, de 17.03.1964; e na Lei
Complementar no 101, de 04.05.2000, L,ei de Responsabilidade
Fiscal,

Art. 3e- Devem i[tegrar a presente Lei os Anexos de Metas e
Prioridade§, elaborados em cumprimeDto ao Art. 40, parágrafo§
10, 20 e 30 da LeÍ de Rêsponsabilidade Fiscal.

Art. 40 As diretrizês orçamentárias estabelecidas nesta LDO
compreendeml

I. - As prioridades e Eetas da administração pública
Municipal;

II. - A estrutura e organização do orçamento municipal,
III. - As diretrizês para a elaboração e execuçáo do

orçam6nto municipal 6 suas altorações;
IV. - As dísposições r€lativas às potíticas de pessoal;

V -As disposiçôes ftnals.

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METÂS DA
AI'MINISTRAçÃO PÚBUCA MUNICIPAL

Att. 5e- As metas e as prioridades para o exercício Íinanceiro
de 2023 sào as espacificadas no An€xo I. Metas o prioridades
que integra êsta Lei, as quais têrão precedôncia na alocaçào de
necursos, não se coDstituindo, todavia, em limita à progTamação
das dêspesas, e visam:

WwiV.l a lll(rtn.í) .br l.lo/l {it


