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cilaRA NDR:lCl'.PU. D• stJSSUAPARA 

muito os cobrei e eles sempre estavam aqui para me au>illlar po is ninguém 

fat nada sozinho, agradeço aos meus pares pel•a con\1111êncla que tivemos 

até hoJ com multo respeito, e digo que contínuarel como sou nada lrát 

mudar, pois ser presidente não sjgnifka ter poder e sim ter 

responsabilidade, em seguida o vereador José Omar saúda a todos os: 

presentes e diz que ser pmsldente é um cargo de muita respons.abllidade, 
fui presidente por 8 ;,nos e sei o quanto de responsabi lidade que ess;e, 
cargo exige, em seguida o vereador Ceará saúda a todos os presentes e 

parabenlta o senhor presidente e di·z que tem certeza, que ele Irá conduzir 

multo bem os tr ba lhos nesta casa, em seguida o vereador Antõnto 
Ramiro saúda a todos os presentes e parabeniz<'l o senhor presil;lente e dl.c 
que é uma honra p.art!lclpar desta mesa diretora com o senhor presidente, 
em seguida o vereador Badin saúda a t.odos 0~ presenres e p,arabenlta, o 
senhor presidentéi em .seguidã o Dr. Frank.e :saúda ã tõclos os presentes e 

parabenlza a elel~o dessa mesa diretora com a reelel,;.3o de um 
presidente multo responsá11el,preocupado com os problema do nosso 
município e ag.radece muito a oportunidade de ser assessor jurldloo de,sta 
casa, em seguida o vice prel ito Or. Naorton saúda a todos os presentes e 
parabenlza o senhor presidente pela ,reeleição da presidêncl. d Olmara, 
agradece aM nobres ve readores por que lsso que vimos aqui hoje, Isso 

sim é democracia, fala também de vá rias obras e de recursos que e.stl!o 
para vir para o nosso Munloíp lo, vamos rocebcr uma ambuUlncla, um 
consultório odontológico, tr~s academias de saúde, fala que o ca lçamen.to 
d'e Pereiros deu uma parada, mais foi problema da c,onstrntora mais já 

está sendo r solvido e 10110, 10110 o~ trabalhos ~erao retomados, em 
seguida convida toda a populaç.ão para participarem dos festejos de Santa 
Luzia e no dia 14 de dezembro pa ra partfciparem da fest.. de aniversário 

d'a nossa querida Sussuapare, e no dia, 15 de dezembro será comemorado 
o dia do Evangelho no nosso município, em se1ulda o senhor Pr f lto Dr. 
Edivardo saúda a todos os presentes e agradece ao senhor presidente 
aos nobres vereadores por gue todos os t rabalho; que Já foram, enviado 
para essa casa foram aprovados e também pela forma de como no5 

recebém nesta casa, e agora parabenlzar o senhor presidente e os 

componentes da chap pela reele ção por unanimidade, em seguida fala 
que t>steve andando t>m várias localidades e percebi que nossa vegetaçlla 

está acabando, e Isso me del!Ca bastante preocupado, e agora nes~ 

pró~lmo vou tralxllhar também nesse sentido de melhorar a vegetaç::io da 
nossa oidade., tenho muitas muda.s de sabiá, planta ótima pa;ra raç:ilo de 
a,nimais, tenho mudas do maracujá de chapada, vou arrumar semente~ do 
a,ngic.o bra nco planta que era bastante comum as margens do rio guarlbas, 
bom e vo lta a repetir que em Sussuapara não existe partido A ou 8, só 

e•lste um partido o PS Partido de Sussuapara, em s gulda convida toda a 
populaç."lo para particip rem dos f ste)os de Santa Luzia, no dia 14 de 
dezembro para participarem da festa de aniversário da nossa clcladt> 
maravllho.s.a, e no dia; 15 de deu,mbro ~érá comémorado o dia; do 

Evangelho no nosso município_.. e deseja a todos um feliz natal e um 
próspero ano novo_ em seguida o senhor presidente explic.,a para os 

nobres vereadores que temos que vota r a At.. da Sessão SOiene ainda este 
ano, e sugere que façamos uma Sessão E>ctraordin.ária pa.ra essa 
aprovação, aonde todos os nobres vereadorH concordaram e flõou 
marcada para segunda- feira próxima dia 10 de dezembro às 17:00hs. 
Sendo assim, e não havendo rnais nada a tratar o s.enhor presidente 
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CÃMAR.AM NJClPALD SU ""'ARA 
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PORTARIA N" 0 03/2019 
S USS UAPARA- PI ~ 02 de Jane i ro de 2019. 

..,..D.i.e põ e 150brei aut::or.iz.aç; o p a ra 
movimentação d.e oont s ban.cãrias e 

dA o utra.s p rovidências~ ,... 

O Pc-c: :=1ld :nte d& CA.mar.a Mun i.e.ipaJ. de .$ 1,.1 i,3u,gp,o~il - P:t , no uso d e 
~ u ~5 a t r Ábui ções const1 t u c1o na i B , na ~orma prev~~t o ~ lei 
Org4n ica Mu n iç p~i ~ 

CON3%])Z..RANDO il n çe-3.:"JI d.ade dei auc.o.rizaçao de 
LeQ.1.!!i.161:.i.vo Municipal para que a.s oon~a!5 banc:.A.ria!';I 
d ei!SC.il port:or:io v e n ham a aer el'eti.vamen~e m-Qvi.montodo:ii. 

R:ICSOLVIC , 

c .ha:t'Q do 
ç on:, ,;.antes 

A.rc, l.º - F'.i.e.a autori ~.Qdo o s~ . P.r: aiden-c.e d a cama.ria ML1nici p o.l 
l"RANCISCO DAS CltAG1\S SOUSA . Clllr : 07?. :L3S. 333- 20 , <o o Src 
TA~oureiro da cam.a ra Munié ip~1 ~ONAL DO LEAL DE MOURA~ CP F: 
929 . 876 . 993-8 7 , po.r~ar~a 002/2019 a movimen~ar~m a 
:s·cgu i n Conta Cor.ren-ce nº 1035 0 2 -9 -111g• n iela n• 3350-2 do 
Bãn c:o do Br:a.ai.l. em nome d.ti CAmar;ct M&J nic: i po. l , v i n eu.lad6. 40 
CNPJ aol> .... OL689,01l /000 1-9J . 

P.ara,vra:ro ún.i.oo - A a.ucor.iza.ç:ao d quo t~ t& a p.re:!lt!ln t t!I 
portària ~~r~~g•, ~apeeif~eãmento , ~ ~ gu incea operaç.õe8: 
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&.Ml"TXR CHE:QOE 
A8RIR CONTAS DE DEPOSITO 
AUTOl'l:ZAR CODRANÇA 
UT I LiZAR o CReorTO A»~RTO 
RBCEBER , PASSAR R&CZDO E DAR 
SOLICITAR SALDOS 11: EXTRATOS 
REQUISITAR T.Ai.ONARIOS DE CHEQUES 
~UTOR IZAR DEBI'.TO EM CONTA 
RETIRAR CHEQUE DEVOLVXDOS 
ENDOSSAR CHEOUB 
SUSTAR/CONTRA-ORDl!21 CHEQUE 
CM'CEL1\R CHEOUB 
W\IXAR CHEOUB 
EFETUAR RESGATi,:/Alá'LICAÇÃO 
CADASTRAR, l\LTEAAR E DESBLOQUEAR 
Et'ET OAR SAQUES CONTl'\ CORru! NTE 
EYETOAR SAQUES POOPANCA 

LEI ?r 3lla/28JII DE 211 DED6ZEM6lt0 DE 20.l& 

ESTIMA A RECE[TA E PIXA A D ESPESA DO 
MU'NlCÍPJO DE PAES LANDIM • PlAUÍ PARA O 
EXERCiCIO FINANCEIRO O E 2019 E DÁ OUTRAS 
PROVIDSNCJAS. 

O Pn:fci to Mwiicipal de Pacs Landim - Estado do Piauí. Faço saber que a 
CA:mBl"ll Muni.cipal de Paca Landim A,proYB e eu s;anc,iono seguinte lei: 

Art. ló· O Orçamento Ocnd do M .unidpi.o., par-. o cxercfcio Financeiro de 2019, 
estima a Rcoci1B cm R$ 19.457.SOO.OO (Pc7,cnove milbõcs quatro,c:entos cinquenta e_,.,, 
mU e q uinMft- ,-J•). e a-•~- ;suai val01t. 

Art..2" • A Receita &erú n,ali2Bda 01cdiantc e S1TeCadaçllo de tributos, renda&, 
tnJnsfél"enci._. dos goyc,mos Foclcr&I e Estadual e outras receitas co..,,.,olet e de cepltal, 
na forma da lcjl:i!Jlaçlo cm vi1ior. relaci.onado• no anexo 2 (dois). com o seguinte 
de$dobrarnéQIO.: 

RECEITAS CORRENTES 

Reeeiu, Tribut6ria •..... .....•................•.... 
Receiu, de Contribuições ...... "" ......... , .. 
Rccccitn Patrimonial . ... ......... " · ·••ococcO•cc .. 

R cocita de Scrvi.ços ...... " ..... . °'"""· · .. ··· " 

Tnulsferetl,cju Conal.tes .......•.•....... ., .•. 
Outra11 Rece:itu Con-c:ou,g ................ .... . 
(· ) DcdUÇõcs da Rcoc,iia,, . ..•.•.. ... ... ..... .. 

RECEITA D E CAPITAL 

Operações de Cr6dho ........ ........ ..... .. . 
AliemaçilO de Bem .......... .. ...... .......... . 
Tnmarc~ de Capital .. .... " ....... " , 
Outtas Rcccila& de Capi.tal . .. , .. , .. ,. , .. .. 

Total . ...... ..............•..•........ ..•.•..... ... ...... 

1.022.962;00 
135,707.00 
433,218.SO 

20,878.00 
IS.083.97S,49 

166.032. 30 
-1.799,871 ,SO 

94.942,71 
73.073,00 

4 .,029.23),21 
197.349,29 

IS.062. HJ,1'9 

Jtl.4S 7.SOO,H 
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A.ti. • - A ~ ..,... realizada segundo • di..criminaçllo constante do• anm<O!I 

(~ 4a De$J>C•). e (J>roer-,a de, T,aboilho do IIOVc:moo). que ■prcocmam a sua 
compos çAo 1)01' ófSSOS. f...nQ6éS e eetcao,iu, c,onfonnc º" dc:tdobram.cotos scguintca.: 

GABINETE DO PREFEITO ........................................... .. .......................... . 
SECRETARIA MUNICIPAL DB ADMfNlSTRAÇÃO .. .......................... . 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E Sl!RV. URBANOS ..... . . 
SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA ......... ......................... . 
SECRETAJU.A MUNICIPAL OE TRANSPORTE ............... ................... .. 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO .... ................................. . 
SECRETAR.IA MUNICIPAL DB DUCAÇÃO ...... ................. .............. .. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ................................................ . 
SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL ............... .. .. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER ... ..................... .. . 
SECRETARIA MUNICD"AL DB FfNANCAS . .... ......... ... -. •.••••..•..•..•..•.•• 

TOTA,,__ _____________________ _ 

LEGISLATIVO ...... ........................... ............................................... ..... . 
ADMINISTRA:ÇÃO ........... ........................... ........ ...... ... ........................ . 
SAÜOE ..................................................................... ...................... . 
EDUCAÇÃO.... ..... • .............. ............... ....................... ................ ....... . 
CULTURA ....... . .......... ...... .................... ...................... ............................ . 
URBANISMO ... ............... ........................................ ............ ...... .......... ..... . 
H.A81TAÇÃO ............. ...................................... .... ............. ............. ... ....... . 
SANEAMENTO ................... ........................... ........................ ................. . 
GESTÃO AM81ENTA .................................. .............. ............ ......... ..... .. 
AOR.I U TUR.A .... .... .......................................... .............. ....... , ... , ........... . 
TRANSPORTE.. . .................... .. ... ........................................................ .. 
ENERGIA ................. ................................ .... ......................... ............. .. 
ASSIST~CIA ...................... ........................... .................. ................. . . 
DESPORTO LAUJt. ........................... .. ............................ ................ . 
E N ARGOS ESPECIAIS.. ...... ... ............. .................... .... ........................ . 
RESERVA DE OONT1NOENCJ.A ........ ................. ....... ........................ .. 

TOT"-"----------------------
DESPESAS CORRENTE$ 

Pcsooal e ~~• Sociai.o ................................. .. °""-d""pcsas COff'Clltcs . ... ................ . ..... . ........ . 

8 .181 .2.37,01 
688166:f ZI 

561.409.42 
3.432.523.13 
1.494.663,50 

IOS .433,90 
272.4!17.90 

58A58,40 
6.873 .559 .55 
4 .053.419.80 
l.4(;4.591,70 

29S.423,70 
135.707,00 

709.852:,;00 
3 .835.366.,95 
4 .053.419.80 
6. 7SS.S98.8S 

361.189,40 
l.141.282. 79 

497.940.,30 
218.503.,21 
63.677,90 
36.536.50 

272,4.57.90 
46. 146,00 

1.090.602,40 
52.195,00 

125.2611,00 
177.463,00 

19A57.see,.eo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM 
RUA PIAUI 230 C NTRO CNPJ 000~-001•10 
O~mento Pro,grama Exerciclo de 2019 

DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos ................................. ................................... . 
AmortiZllfil(, da Divida. .......... ........... ........................... ...... . 
Reserva de Cootingancia. ... _. ........................................... . 

3. 935.282,21 

281.853,00 
177.463,00 

TOTAf ---------• 4.394.591,21 19.457.506,80 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado. DOS tennos do amgo 7° da Lei 
Federal n• 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, por Decreto, cm qualquer 
época do exercício de 2019, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), da Receila 
estimada para o orçamento de cada unidade ptoni, utiliundo çomo foote-s de ~: 

1 -Os recmsos redefinidos o.a l.egislaçlo em vigor, até o limite C(HTC!IJN:>ndente a 
35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta lei. 

II - A realÍ7.ar openções de crédito por anteçipação de receita orçamentária até o 
limite de 10% (dez por cento) da tteeita estimada oesta Lei. 

11 - A prooedcr o desdobram.étlw dos projetos especiais de 111COnio com as 
exígmc::iàs estabelecidas pelos Mini!táios ou óJllo subonlínados concedentes de 
recursos financeiros a titulo de coa:Vffiio. 

IV - A criar por deaeto subprojctos e subatividades, sempre que houver 
convcni~ia administrativa ou de controle do orçamento anual. 

V • A ajustar a pn:,gnunação dos fundos especiais detalhado$ ao o(vd de 
subeJcmcnto de despesa. 

Art. S"- Esta Lá 1mtnuá cm vigor no dia 01 de janeiro de 2019. 

An. 6° - Revogam-se as dísposíções em contrário. 

NIUltUIM-. rqistN4t, e u11dondl, '"' G.bi1'de • P,efdto MIUllcl/MI • P•a 
Lon,0-. aos flÜrle e ollo dJllS do .lllb de d~lllbro b 1011. 

G■tembcrc Mo■.n1 de An6jo 
Prefeito M•nki/Hd 

Anexo 01 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
(lnc.11. §1•, M.2") Paige 1 

Lei: 388 , Cm: :z8f12/Z018 

RECEITA 

RECEITAS CORRENTES 
IMPOSTOS, TAXAS E OONTRIBUIÇõES OE MELHORIA 
RECEI A PATRIMONIAL 
R C JTA O S RVlçOS 
TRANSFERéNCIAS CORRENTES 
OUTRAS RECEITAS CORRENT ES 
(RI O OUÇ()E:S 00 FUNO 8 

SUBTOTAL 

TOTAL 

Su RAVIT DO ORCAM N - O CORA! NlE 
R CEITAS OE CAPITAL 
TRANSFERêNCIAS OE CAPITAL 

SllEJTOTAL 

TOTAL 

RESUMO 

RECEITAS CORRENTES 
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 

RECEITAS OE CAPITAL 
TOTAL DE RECEITAS 

TOTàl. 

R$ 

1.158.1169,00 
-4ss.21a,eo 

20.81'8.00 
15.083. 975,.9 

168.032,30 
•1 .799.1171 ,50 

4 . 394.!598.21 

1 II.M2. 773,29 
· 1.799.1171,!iO 
• . 384.598,21 

R$ 

15.062.90 1. 79 

4 ,,39'.59&.21 

--......,.19=--. ..,.•scc1=-.500"'=-c.oo= 

DESPESA 

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS 

OIJTRAS OESPE.SAS OOflRENTES 

SUBTOTAL 

SUPERAVIT 00 ORCAMENTO CORRENTE 

TOTAL 

DESPESAS OE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 
AMORTIZAÇÃ.O DA DlvlOA 

SUBTOTAL 

RESERVA DE COflrl'ING IIICIA 

TOTAL 

R E SU MO 

DESPESAS CORRENTES 
DESPESAS OE CAPrTAL. 
RESERVA OE CONTIN~IIICIA 

TOTAL DE DESPESA 

SUPERAVIT (FIEPASSE A CONCEDER) 

TOTAL 

RS 

8 .181 .237.0 1 
6.806.66-4.78 

3.980.282,21 
281 .653,0D 

14.11117.901 ,79 
•. 262.1 35.21 

177.-483 ,00 

R$ 

1'1.987.801 .79 

75.000,00 

15.062.901 ,79 

4 ,262. 135.21 

19.427 .600.00 

30.000,00 

19,457.500,00 


