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EDITAL DE PREcÃoNe oo8/2022
PROCESSO Ttvo Ne 3963A6/2022
TERMO DE CONTRATO N.396.386.10 /2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRôNICO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

oBfETO: CONTRATÂçÂO DE EMPRESA PARA DE MATERIÂL DE
DO RIACHÂO - MA

DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIR.A

TERMO DE CONTRATO

01- DASPÁRTES

\-I.I.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (I.MAS) DE SUCUPIRA DORIACI{ÃO -MA,inscrito no CNPJ n" 14.696.4641000t-gg, com endereço na Rua São José, n" 477, Cenao, CEp: 65.668-
000 - Sucupira do Riachão/IvÍA, nesúe aüo reprcsentada pela Secretáúa Municipal de Assistência Social eSra. Marlene Ribeiro de Sousa, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG sob o n"M4ll56620l2-3 SSP ,ÍÁ., inscrito no CPF sob o n 063.187.093-80, residente e domiciliado nesta Cidade,
doravante denominado, simplesmenüe, CONTRATANTE;

r-2-LAzÁRo BEZERRA soAREs, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ n"
06.08E.333/0001-09, localizada na Rua capitão José perfirio, n' 445, centro, Araxa - MG. Neste ato
representada pelo senhor Lazaro Bezerra soeres, portador do R.G. No 1g6g17G1051644 sspa{A e
CPF no 377.416.594-T2doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

02. DO ST]PORTE LEGAL
2'l- Este Conrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal n. lo.S2}lo2

\r subsidiariamente pelo Decreto n 012t2020, de 20 de Novembro de 2020, subsidiariamente com
a Lei Federel n". 8.666194 e einde Lei Complementar n" I23DOO6 e Licitação PREGÃO
ELETRONICO N' 008/2022, do tipo Mf,,NOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIG Processo Adminisrratiyo n" 396586t2022 e
convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas noÍrnas inerentes à matéria e ainda no
dito certame-

03. DO OBJETO

3.I{ONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
DE DE MATERIAL DE

DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCI]PIRA DO RIACHÃO - MA, em
conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a execução do objeto desre Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instÍuções e
orientações do setor da Secretaria Municipal de Assistência Social para o fiel cumprimento ora
contratados. LÂZARO

BEZERNÂ

SoARES:06088

-..]

O+ DO REGIME DE EXECUÇÃO
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4'1- os fornecimentos serão feitos em conformidade com os termos da Licitação, pregão Eletrônico no00812022, do ripo MEN.R pREÇo poR ITEM, de execução indireta iob o regime deEMPREITADA PoR PREÇo umrÁnro, nos termos estatuídos pelo Art. 06, Inciso VIII, alínea
"a" daLei n" 8.666/93.

O$ DO FATO GERADOR CONTRATUAL
5.1- o presente Instrumento contratual foi f'mado em decorrência do Despacho Homologatório

Adjudicatório pela Secrekíria Municipal, concernente à Licitação instaurada na modalidade pregio
Eletrônlco no 00E12022- processo Administrativo n" 39638612022 e de conformidade com os
ditames da Lei n' E.666193 e alterações posteriores.

06DOVALOR

\-,1{) VALOR GLOBAL, para o Fornecimento dos objetos, para Secretaria

c

Social, objeto deste Contrato no valor de Rl§ 439,50
cinquenta centrvos).

Municipal de Assistência
e trinta e nove reais e

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7'I- As despesas decorrertes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentiária:

1601 - Fundo Municipal de Assistência
08.122.0002,2107,0000 - Manutenção e
33.90.30.00 Material de Consumo.

Social;
Funcionsmento do FMAS;

O& PRAZO:
8'1-o PRAZO de vigàcia do presente contrato será ile até 3lll2l2o22, com início na drta dr assinaturr,

podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos\/ estabelecidos pela Lei f,'ederel n. g.666/93 e alterações posteriores;
8'2- O prazo para inicio dos fomecimentos sená logo após a data da emissão da respectiva Or4em rle

Fomecimentos;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida às
demais Cláusulas do Contmto e assegurada à manutenção de seu equilibrio econômico-financeiro,
desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificaçôes, pela Administração;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere

fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) Interrupgão de execução do contrato ou diminuição do ritno do trabalho por ordern e no interesse da

Administraçào;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execução do contmto por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em

documento contemporâneo à sua ocorrência; ffiffi sü:g.3-

-l r\
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f) omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previsúos deque resulte, diretamenüe, impedimento ou retardamenúo na execução do contrato, son prqiuízo das
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS CONDrÇôES DE PAGAMENTO
9.1- Os pagamentos serão efetuados através de transferência elehônica diretamente na conta correnle do

CONTRATADO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9.2- Os pagamentos serão realizados conforme a execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dies

contedos de data de emissão da nota Íiscal (DANFE), condicionados a Ordem de Fornecimento
devidamente atestados

IG DO REAJUSTAMENTO
pelo setor competentê.

da penalidade

dias úteis, nas

10'1- os preços dos objetos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste duranüe a vigência deste
v Contrato, de acordo com os temos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à mat€ria,

ressalvados os casos estipulados neste conkato;

10'2- No caso de prorrogaçâo do Contrato, só porlerá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca
contrariando, qualquer que for algum indice oficial estabelecido pelo Govemo Federal.

rT- DAS PENALIDADES
ll.l- Pelo inadirnplemento total ou parcial do presente Contrato, Íicará a CONTRATADA sujeita às

seguintes penalidades, a oritério do cONTRATAITITE, garantida a prévia defesa:
l1.l,l- Advertência;
11.1.2- Multas;
l1'l'3- Suspensão temponíria de participação an Licitação e impedimento de contratar com a Administração

pelo prazo de 08 (oito) meses;
1I'1'4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Aúninistração enquanto perdurarem os

motivos determinados da punigão ou até que seja promovida a reabilitagão perante a
CONTRATANTE.

\-.-MULTAS
12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o

CONTRATANTE caberia obviar, a GONTRATADA incorrení nas seguintes murtas:
(a Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,01% (urn centesimo pôr cento) do valor atualizado do

conttato;

b) Multas variáveis de l% (um por cento) do valor atualizado do contato:
b.l) - se a entrega do material não atender o andamento de acordo com cronograma;
b.2) - Se Não efetuar a enEega do objeto deste instrumento, de acordo com as nonna-s, manuais,

instruções e especifi cações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
12.1.3- A CONTRATADA tenl o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação

no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Municipio;
12.1.4- os recurÍios contra a multa aplicada deverâo ser feitos no prazo miáximo de 05 (cínco)

condições do Art. 109, Inciso I, alínea ,'f, da Lei n. g.666/93. *ffi^ ffi.tt§
5OAREs:o6oa F*"8'
8!r!oe1oe m,"gâ'
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13-DA RESCTSÃo
13'l- Constitui motivo pafa rescisão deste contrato os Incisos de I a XVII tlo Art. 7g da Lei n. g.666/93,

atrnlizada pela Lei n 8.883/94;
13.2.- A rescisão do presente Contrato podení ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilaüeral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
Incisos I a XII e XVII do Art. ?g da Lei n" 8.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislação processual.

r+ DÁ ALTERAÇÂO DO CONTRATO

:4't- o contrato podení set alterado, com as devidas justificativâs, nos termos do Anigo 65 da Lei g666lg3 e
alt€rações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial,
nos casos abaixo:

I - Unilateralmenre pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modiÍicação das especificações, para melhor adequaçâo técnica aos seus

objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
üminuiçâo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n." g.666193;

4'l'2- A CoNTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições conhatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem os materiais, em até 25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor inicial
aualizado do contaüo.

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de\-. disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos pÍeços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o
caso;

14.1.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos «ta CONTRÂTADÂ, a
CONTRATANTE deveú restabelecer, por aditamento, o equilibrio econômico-financeiro inicial,
nos termos preceituados pelo § 6. do An. 65 da Lei Federaln" g.666t93;

14'1'5- As alterações do valor do contrato, deconente de modificação de quantitativos previstos, revisão de
preços bem como a pÍorrogagão de prazos e o seu deseqúllbrio financeiro, serão formalizadas pôr
lawaturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no
artigo 65 e seus incisos e par.ágrafos da t", t.UU6793. LAze ffii";tffi

soAREsú6og 
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16,5- Notificar a
prestados

17- DA VINCULAÇÃO
17.1- O presente Contrato vincula-se ao processo

Ítl3t r-oÍld o porcl o Pow<t

a' 396.38612022 - Pregão Eletrônico n'
vencedores do certame.

partes aceitarem as disposições
normas contidas na Lei Federal n.

!,:-:f--.,,,- ',

fií

15'l- o contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigaçôes daCONTRATADA:

c)A

15.2-

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

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconsrruir ou substituü, às suas

.,.ll^.ilii,_ 
rl 

1"31 
ou em parte. o objeto do conrrad em que se verificarem úcios, defeiros ourncoffeçoes resultantes dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

CoNTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Adminisaação ou a terceiros,
decoÍrentes. de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

^responsabilidade 
a fiscalizaçào ou o acompanhamenüo pelo órgão interessado;

os acÉscimos, supressões ou 
_ 

modificúes que incãrram 
-os 

fornecimenios complementares ou
extraordinários, respeitados os limites da Legisfuão vigente, serão objetos a" at".uçí"s uiilateral do
Contrato, e serão formalizados através de um único doc-umento, quando do recebimento do objeto ora
contratado;

15'3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos tabalhistas, previdencirírio, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

15'4- A CoNTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinenúes aos
Fomecimentos objeto deste Conhaúo;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, com
através dos seus Secretários, que se encarregará de repassar as orientações para a

rcalização do mesmo;

rGDAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
16'l- A CONTRATAIITE se responsabiliza pelo pagamento nas cond.ições estabelecidas neste Insrnrmento;
16.2-Fica a Secretária Municipal de Assistência Soiailresponsável pelo acompanhrr*nio au execução objeto

. deste Inskumento Contratual;
Y3- Publl.* o Extrato deste Insúumento na forma da Lei;

16.4- Fomecer à CONTRATAITA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e Íiel cumprimento
do objeto deste Contrato;

CONTRATADA no caso da existência de alguma contariedade relacionada aos servlços
e andamento-

008/2022, e seus anexos, bem como a proposta apresentada,
1& DO DOMrCÍlro n rono
l8'l- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São João dos patos, Estado do

Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por
mais privilegiado que sejam desde que não possam ser resorvidas amigavelmente.

19. DA ASSINATURA
19.1- E, por estarem devidamente acordados, declara as

estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se as
L!TO
BlrÊii^
sornts,oor*: ff ',HilÍÍli,
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Sucupira do Riachão - MA, 28 de junho de 2022.

, ..t:,."i- .,

Ac, rri ÍÍ

8'666/93, atualizada pela Lei n". 8.gg3/94, bem como as demais normas comprementares, assinando
este contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, iuntâmente com 02 (duas) testemunhas.

MUNICIPALDE
CNPJN'I

ASSIS crA SoCIAL(FMAS
4.696.464IOOOI-99

MARLENE RIBEIRO DE SOUSA
cPF N" 063.1 87.093_80

CONTRATANTE

LAZARO BEZERRA SOARES
CNPJ N' 06.088.333/0001 -09

LAZARO BEZERRA SOARES
cPF N" 377.416.594-72

CONTRATADA

)

LAZARO BEZERRA 
ffinado.de 

Íotna aisitat nor

SOARES:0608833 soÂnEso6o883330oor0e

30OOIO9 Dados 2022.06.2e I t:01:4e

TESTEMUNHAS:

0.s.. ,/./.3.-..;..J..

Nome:

cPF: N'

Nome:

Cff:N'.{ t) K7à 13 í-2n
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PREGÃO ELETRÔNICO N' OOS/2022

ORDEMDE FORNECIMENTO

Pela presente Ordem de Fornecimento, autorizamos V.S.., CoNTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA DE MATERIAL DE DESTINADO ÀSSECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, conforme Relatório deApuração de Preços (anexo I), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
de Sucupira do Riachão - MA, objeto do pregão Eletrônico N. o0812022.

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

LAzARo BEZERRA soAREs, pessoa Jurídica de direiro privado, inscrita no cNpJ n.06.0E8.333/0001{)9, localizada na Rua capitiio José perÍirio, n. 445, centro, Araxa - MG. Neste arorepresentada pelo seúor Lazaro Bezerra §oares, portador do R.G. No lg6íl176_losl64l sspnu,l, 
"CPF n" 377.416.594-72.

MTJMCIPAL DE ASSIS SOCIAL
MARLENE RIBEIRO DE SOUSA

cPF N" 063.187.093_80
CONTRATANTE LAZARO

BEZERRA ffi,Cí#'
solnes:oeos:HffJi:fJ3.
8333000109

Recebido em: I I
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ANEXOT

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD V.UNIT. V. TOTAL
3 ALFINETE MAPA N3 DIVERSAS CORES CX 20 R$

53 ESTILETELARGO ISMM IJND 30 R$3 l9 RS 95 70
5ó EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA LIND 10 R$ 98 R$
57 FITA I2MMX3OM DUPLA FACE RL 25 R§ R$ 149
58 FITA I 2MMX3OM TRANSPARENTE RL 30 R$1 R$ 38 70

VALORTOTAL Rl§ 439,50
(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

LAZARO Assinadode

BEZERRA forma disllal por' LAZARO BEZERRA

SOARES:06 soAREso6o88333

109

0001 09
Dadost2022.ú29
11:02:32 -03'00'
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396.3A6120221 CoNTRÂTÂNTE! PREFEITURÁ MUNICtpAL
DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA - SECRXTARIA MUNICIPAL
P-E EDUCAÇÃO, CNPJ
Nc 06. 1 04. 029/000 1 -08 CONTRÂTÂDÂ: LAZÀRO BEZERR;
SOARES, CNPJ Ne 06.089.333/000149, OBJETO: Cortratação
de empresa para fornecimento de materúl de expediente,
destinados as Secretarias Municipais de Sucupira do-Riachâo .
MÂ. VALOR: RS 515,12 (quinhentos e quinz€ reais e doze
centavos). FIONTE DE RECURSOS: Recurso Municipal BASE
LEGAL: Lei Federal Nr 8.666/94 e suas alieraçóes
postsrlores, em todos os seus terrllos. ASSINÂTURA DO
CONTRATO: 28 dejunho de 2022. Kariny ÁImeida.

ADMINISTRAIM Nc
396,346/2022: CONTRÂTANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIÀ SOCIÂL (FMAS) DE SUCUPIRA DO RTACHÃO -
MA, CNPJ No 14.696.464/0001.99 CONTRÂTADA! LAzARo
BEZERRA SOARES, CNPJ Nc 06.088.333i0001_09, OBJETO:
Contratação de empresa para fornecimento de material da
expedi€nte, destinados as Secretarias Municipais de Sucupira
do Riachào - MA. VALOR: Rg 439,50 (quatrocentos e trinia e
nove reais e cinquenta centavos). FONTE DE RECURSOS:
Rêcurso Municipal BASE LEGAL: Lel Federal Nc 8.666/94 c
suas alteraçôGs po6terlorcs, em todos os seus termos-
ASSINATURÂ DO CONTRÂTO: 28 dejunho de 2022. Marlene
Ribeiro de Sousa.

PubticÚ,do wr: ISABEL DE SoüsA sli.vA
Código identificodor: ee,baaoobg2 S69a7bqc4tl7co30e49b2b

EXTRÂTO DE CONTRÂTO NO 396.386.O8i2O22 PR.EGÃO
ELETRONICO NC OOA/2O22

EXTRÂTO DE CONTRATO NC 396.3A6.0A/2022 PREGÃO
ELETRONICO Nc oo812í022. PROCES SOADMINISTRATM Ne
396.38612O22: CONTRÁTANTE: FUNDO DE MÁNUTENÇÃO

ESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÀO BÁSICA - FUNDEB DE
HcUPIRA Do RrAcHÃo - MA, cNpJ
Nc 01.612.338/0001-67 CONTRÂTADÂ: LAZÂRO BEZERRA
SOÂRES, CNPJ Nc 06.088.333/0001-09, OBJETO: Contratação
de empresa para forn€ciEento de materiat dê expBdiente,
destinados as Secretarias Municipais de Sucupira do Riachão -
MA. VALOR: R$ 574,92 (quinhBntos e s€tênta a quatro rqais e
noventa e dois cêntavos). FONTE DE RECURSOS: Recurso
Municipal BASE LEGAL: Let Federal Nr 8.666/94 e suas
alteraÇõea poateriores, em todos os sous termos,
ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de junho de 2022. Kariny
Ameida.

Publicodo por: ISABEL DE SOüSA SILUA
CódÍ go ídentificador: 7eef2cc1pga63Í8g43g7bg2bgg 1 SÍbO

EXTRATO DE CONTRÂTO N' 396.3A6.09/2022 PREGÃO
ELETRONICO NC OOA/2O22

E,(TRÂTO DE CONTRATO NI 396.386.0!T/2022 PREGÁO
r rTRoNrco Nc ooat2í022. PROCESSO
AYt{INIsrRATIvo Ne
396.386/2O22: CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SÂÚDE (FMS) DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃO - MA, CNPJ
No 1 2. 095.4291000 1.99 CONTRÁTADA: LAZARO AEZERRÂ
SOARES, CNPJ Ne 06.088.333/0001-09, OBJETO: Contratação
de empresa parâ fornecimênto de matertal de expediente,
destinados as Secretarias Municipais de Sucupira do Riacháo -
MA. VALOR: Ri 688,87 (seiscentos e oitenta e oito reais e
oitenta e sete centavos). FONTE DE RECURSOS: Recurso
Municipal BASE LEGÂL: Let Fêdêral Nc 8.666/94 o suas
alteraqõcs postGrlorea, em todos oa seus tertnos-
ASSINATURÂ DO CONTRATO: 28 de junho do 2022. Luara
Lima Porto Carvalho.

l'ublicado por: ISABEL DE SOUSA SILUA
Ctidígo idenüficodor: f5dbc83cb8337d2e69f,41 7433be6e7 I

EXTRATO DE CONTRÂTO NO 396.306.10/2022 PREGÃO
ELETRONICO NC OOA/2O22

EXTRÂTO DE CONTXÂTO NC 396.3A6.10/2022 PREGÁO
ELETRONICO Nc OOA12í022. PROC ES SO

Publicodo pot: TSABEL DE SOUSA SILVA
Código idenüficddor: 3f2Tfdfca2ofe| 1 B24g I ass6íbg761gs

LEt No 128/2022

O prefeito do município de Sucupira do fuachào, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que pela lei orgânica lhe são
conferidas, faz sa.ber qu€ o Poder Legislativo Municipal aprovou
o presente Projeto e ele, em nome do povo, sanciona a soguint€
LEI:

Sucupira do Riacháo (MA), 28 dejunho 2022
I.EI No 128/2022
Dlspôe Bobro aa Dlratrlzes para a elaboraçáo da Lcl
OrTametrtárla Ârual - II)O, Dara o oxerríclo flnancelro do
2023, e dá ouhaa os llDvtdêncla§

CAP TULO I DAS DISPOSIçÔES PRELIMINÁRES

Ârt. lc-Ficam estâbelecidas, em cumprimento ao disposto no s
20, do Art. 165, da Constituição Federal, as Diretrizes
Orçamentárias do Município do Sucupira do Riacháo para 2023.

Árt. 2. - O Projeto de Lei Orçamentário Arual do Município de
SucupÍra do Riachão para 2023 será elaborado em consonância
com as diretÉzes Íixadas nesta LDO, na Constituição Federal,
na Constituição do Estado do Maranhão, na L€i Orgânica do
Município, na Lei Federal nc 4.320, de 17.03.1964, ê na L€i
Complementar n0 101, de 04.05.2000, Lei de Responsabilidade
Fiscâl-

Art. 31" Devem integrar a presente Lei os Anexos de Metas e
Prioridades, elaborados em cumprimento âo Art. 4q, parágrafos
10. 20 e 3o da Lei de Responsabilidade Fiscal.

AÍ, 4c As diretrizes orçamentárias estabetecidas nesta LDO
compreendem:

L - Às prioridades e ruetas da âdministração pública
Municipal;

II. - A estrutura e organização do orçamento municipal;
III. - As diretrizes para a elaboração e execução do

orçamouto municipal e suas alterações;
fV. - As disposições relativas às políticas de pessoal;

V - As disposiÇões flnais.

CAPÍTULO II DAS PRIORII'ADES E METÂS DA
ADMINISTRAçÃO PÚBI,JCA MUNICIPAL

Art. 5e- As metas e as prioridades para o exercício frnanceiro
de 2023 sáo as especiÍicadas no Anexo I - M€tas e prioridad6s
que integra esta Lei, as quais terão prêcedência na alocação de
rccursos, não se constituindo, todavia, em limite à profl.amaçâo
das despesas, e visam:
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