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conjunto de anexos integrantes desta Lei.

§ 1® - Para cumprimento das disposições constitucionais que
disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se:

I

I

I. Programa: conjunto de ações que concorrem para um
objetivo comum preestabelecido, visando a solução de um
problema ou o atendimento de necessidade ou demanda da
sociedade. {
II. Ação: conjunto de operações cujos produtos contribuem
para os objetivos do programa. A ação pode ser um Projeto,
Atividade ou Outras Ações. |
III. diretrizes: conjunto de critérios de ação e decisão que
devem disciplinar e orientar a atuação governamental;
IV. objetivos: os resultados que se pretendem alcançar com a
realização dasações governamentais; | {
V. metas: a especificação e a quantificação física dos objetivos
estabelecidos. í

§ 2® - conforme anexos mencionados no caput deste artigo.

1 ' 'Art. 2® • As leis de diretrizes'orçamentárias, conterão para o
exercício a que se referirem os programas do Plano Plurianual

^prioridades que deverão ser contempladas na lei
/imentária anual correspondente.

Art. 3® - As codificações de programas è ações deste Plano
serão observadas nas leis de diretrizes' orçamentárias, nas leis
orçamentárias e nos projetos qüe os modifiquem.

I j
Art. 4® - As receitas necessárias para a execução deste Plano

Plurianual serão formadas pelas Transferências Voluntárias dos
Governos Estadual e Federal, pelas transferências
constitucionais e demais fontes enumeradas no art. 11 da Lei

Federal n® 4.320, de 17 de março de 1964. '
j

Art. 5® - Dependendo da; disponibilidade de recursos
financeiros e orçamentários, devidamente ém cada exercício do
período 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a
reajustaro Plano objeto desta' Lei durante o próprio exercício
em que decorra a execução orçamen^ria anual, procedendo
conforme a necessidade, a antecipação, prorrogação, anulação
ou mesmo a inclusão de novas ações, metas físicas e
financeiras, tendo em vista a ajustá-lo: I

I ' •
is alterações emergentes ocorridas no contexto

socioeconômico e financeiro; I '
I '

II. ao processo gradual de restruturação,do gasto publico do
Municípiocom o objetivo de assegurar b equilíbrio financeiro;
III. ao aumento de investimentos públicos, em particular os
voltados para a área social; | |
IV. à concessão de racionalidade e austeridade do gasto público
municipal; '
V. aos limites impostos pela Lei Complementar n® 101/2000, de RESl
4 de maio de 2000;
VI. à elevação do nível de eficiência doígasto público;
VII. à proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
VIII. à proposta orçamentaria anual. |

I

Parágrafo Único - Ainclusão^ exclusão oú alteração de ações
orçamentárias e de suas nietas físicas e financeiras que
envolvam recursos do orçamento municipal acompanharão os
projetos das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis
Orçamentárias Anuais. j

Art. 6® - A aplicação do disposto no artigo anterior, não exime
a obrigação do ajuste concomitante do Orçamento do
Município, na forma do que ajLei Orçamentária Anual dispuser,
quando a antecipação, prorrogação, |anulação ou inclusão de
novas ações, metas físicas e'financeiras ocorrerem durante a

CERTIRCAOODIGITAU/ENTE

execução orçamentária de cada exe
2022-2025.

Art. í® • A exclusão ou alteração
desta Eei ou a inclusão de hovos p
pelo Pqder Executivo por meio de
observado o disposto no art. 9®desta Lei.

de prog as constantes

õs

peeífico:^

Parágrafo Único - O projeto de lei mencionado no caput deste
artigo conterá, no mínimo:

1. na

recurso

I ipótese de inclusão de programa: indicação dos
s que financiarão o programa proposto e seus objetivos.

II. Na t ipótese de alteração ou exclusão de programa; uma
exposição das razões que motivaram a, proposta.

Art.ia® - Ainclusão, exclusão ou alteração de ações
orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos
orçamentários do Estado e/ou da União, poderão ocorrer por
intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, alterando-se na mesma
respeclivo programa.

Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a;
I - efetuar a alteração dos quantitativos das ações;
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas,
exclusivamente nos casos em que tais modificações não
envolvam recursos dos orçamentos dos Governos Estadual e
Federal, respectivamente.
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JOSE^ENESILVA BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

proporção o valor do

- Os programas eiações decorrentes de projetos e/ou
les, objeto de abertura de créditos especiais autorizados
específica, ficarão fazendo parte automaticamente do

'lurianual para o quadriênio 2022-2025.
10^ - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua

ição.
1® - Revogam-se as disposições em contrário.

;ura Municipal de São João do Sóter - MA, em 16 de
iro de 2021.
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

LTADO DE JULGAMENTO. Tornamos público o
resulf^do da TOMADA DE'PREÇOS n' 11/2021, do tipo menor

global, objetivando a contratação de empresa
alizada para a Reforma das Escolas Raimundo Noleto de
e Carmelita Cipriaho Guimarães no Município de São

os Patos/MA, tendo como vencedora a empresa ENTEC
EENDIMENTOS j.EIRELI,' inscrita no CNPJ n®

19.543.790/0001-80, pelo valor Global de R$ 676.130,95
(seiscentos e setenta e seis mil, cento e trinta reais e noventa e
cinco! centavos). São João dos Patos/MA, 14 de dezembro de
202l|Francisco Eduardo da Veiga Lopes-Presidente da CPL.
RESULTADO DE JULGAMENTO. Tornamos público o
resultado da TOMADA DE PREÇOS n® 12/2021, do tipo menor
preç ) global, objetivando a contratação de empresa
espei ializada para a Reforma das Escolas Eduardo Coelho
Menc es e Francisco Sá Sobrinho no Município de São João dos
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Patos/MA, tendo como vencedora a empresa J. W. SOUSA LIMA
EIRELI, inscrita no CNPJ n' 08.672.027/0001-32, pelo valor
Global de R$ 883.973,93 (oitocentos e ;oitenta e três mil,
novecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos).
São João dos Patos/MA, 14 de dezembro'de 2021. Francisco
Eduardo da Veiga Lopes-Presidénte da CPL!
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AVISO DE TERMO ADITIVO

I I '
1"TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE. Uo CONTRATO N^
01121501/2021.1° Termo Aditivo de Acréscimo de quantidade
ao Contrato N® 01121501/2Ò21, que Entre Si celebram o
MUNICÍPIO DE São João dos Patos/MA, e a empresa GENIVAL
CORRÊA DE SOUZA, parajo fornecimento de Gêneros
Alimentício. O Município de São João dos FJatos/MA, através do
Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ n®
10.547.447/0001-39, representada neste ato, pelo senhor Kairo
Coelho de Sousa Corrêa, Secretária Municipal de Saúde,
portador do CPF n° 012.674.713-01, [doravante denominada

^plesmente CONTRATANTE; e a empresa GENIVAL CORRÊA
SOUZA, pessoa jurídica, com sedejà Rodovia - MA 034, n®

300 - Bairro Olaria - São João dos Patos -MA, CEP 65.665-000,
inscrita no CNPJ n® 00.704.117/0001-|56,
ato, pelo Senhor Genival Corrêa de Souza,
198.340.043-20, doravante denominada apenas CONTRATADA,
celebram o presente Aditivo ao Contrato de Gestão, que se
regerá pela Lei Federal n® 10.520/2002, subsidiariamente pela
Lei n® 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas
e condições a seguir ajustadas; CLÁUSUIÍA PRIMEIRA - DO
ADITAMENTO: O presente termo tem por objeto o acréscimo
de quantitativo, correspondente a aproximadamente 24,85%, o
mesmo estando dentro do limite previsto no §1®, artigo 65, da
Lei 8.666/93, in verbis: Art. 65. Os contratos regidos por esta
Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos: § 1® O contratado fica obngado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no
caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinqüenta por cento) para 'os seus acréscimos.

lUSULA segunda - DO VALOR; A seguir é apresentada

representada neste
portador do CPF n®

lilha com detalhamento dos quantitativos aditivados:
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ITEM DESCRIÇÃO
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QUANT.
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(JUANT.
40rnVADA
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PERCENTU,

DE

ACRÉSCIMO

R$
12,50

RS
16,00

R$
687,50

RS

U6,00

R$
1.103,50

V.

UNI1 rOTAL


