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GABINETE DO PREFEITO

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 520, DE 20 DE DEZEMBRO DE
2017.

 
                        *Lei republicada com alteração da ordem
numérica.
 
Dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  –  PPA  2018-2021  do
Município de Açailândia, e estabelece outras providências.
 
 

O  P R E F E I T O  M U N I C I P A L  D E
AÇAILÂNDIA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
57, IV, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me foram
conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

 
Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual

– PPA para o quadriênio 2018-2021,  em cumprimento ao
disposto  no  art.  165,  §  1º,  da  Constituição  Federal,
estabelecendo  para  o  período  os  programas  com  seus
respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a
serem aplicados em despesas correntes, de capital e outras
delas  decorrentes  e  despesas de  duração continuada,  na
forma  dos  Anexos  I,  II,  III  e  IV,  bem  como  das  ações
validadas.

 
Art.  2º.O  Plano  Plurianual  2018-2021

reflete  as  polít icas  públicas  e  organiza  a  atuação
governamental, estruturado em programas orientados para a

consecução dos objetivos estratégicos.
 

1º.  Os  programas  representam  o
elemento de integração entre o Plano e o Orçamento.

 

2º.As  ações  orçamentár ias
correspondem aos projetos,  atividades e operações
especiais constantes dos orçamentos anuais.

 

3º.  As ações orçamentárias serão
discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias
anuais.

 
Art.  3º .  A  exclusão  de  programas

constantes  desta  Lei,  bem  como  a  inclusão  de  novos
programas,  serão  propostos  pelo  Poder  Executivo,  por
intermédio de Projeto de Lei.

 
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado

a alterar, incluir ou excluir indicadores e as respectivas metas
do  Plano  Plurianual,  desde  que  estas  modificações
contribuam  para  a  realização  do  objetivo  do  Programa.

Art. 5º. A inclusão, exclusão ou alterações
de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer
por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos
adicionais suplementares e especiais por meio de ato próprio,
apropr iando-se  aos  programas  as  modif icações
consequentes.

 
Parágrafo  Único.  De  acordo  com  o

disposto  no  caput  deste  artigo,  fica  o  Poder  Executivo
autorizado  a  adequar  as  metas  orçamentárias  para
compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras
modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual e na Lei
de Diretrizes Orçamentárias vigente.

 
Art .  6º .  O  Poder  Execut ivo,  para

compatibilizar  as  alterações  promovidas  pelas  leis
orçamentárias  anuais  e  suas  alterações,  bem  como
mudanças  econômicas  e  sociais,  fica  autorizado  a:

 
I  -  alterar  o valor  global  do Programa e

Ações, compreendida a inclusão, exclusão ou alteração de
iniciativas orçamentárias e seus respectivos atributos;

II - adequar à quantidade da meta física de
iniciativa orçamentária para compatibilizá-la com alterações
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nos recursos efetivadas pelas leis orçamentárias;
III - incluir, excluir ou alterar no orçamento,

iniciativas decorrentes de aprovação de operações de crédito,
necessárias à execução dos programas financiados, tendo
como  l imite  o  valor  do  empréstimo  e  a  respectiva
contrapartida.

 
Art.  7º.  Cabe a  Secretaria  Municipal  de

Economia e Finanças estabelecer normas complementares
para  a  gestão,  monitoramento  e  avaliação  do  PPA
2018-2021.

 
Art.  8º.  As  estimativas  de  recursos  dos

Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são
referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir
consistência  ao  Plano  Plurianual,  não  se  constituindo  em
limites à programação das receitas e despesas expressas
nas leis orçamentárias anuais.

 
Parágrafo  Único.  A  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias  estabelecerá  as  metas  e  prioridades  para
cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários
ao Plano Plurianual.

 
Art.  9º.  Os procedimentos orçamentários

anuais  constituem  atualizações  automáticas  do  Plano
Plurianual.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado
por ato próprio,  a  atualizar  pelo índice inflacionário anual,
permitido em Lei, o valor estimado das receitas e despesas
no PPA 2018-2021.

 
Art. 11.  Esta lei  entrará em vigor em 1°

(primeiro) de janeiro do ano de 2018 (dois mil  e dezoito),
revogadas as disposições em contrário.

 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos 20 (vinte) dias do mês
de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).
 
 
 

JUSCELINO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

 
 
 
 
 
 
 

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 521, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

 
*Lei republicada com alteração da ordem numérica.
 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2018.
 
 

OPREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica do Município de
Açailândia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

 
 

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Açailândia para o exercício financeiro de 2018 no montante
de R$ 374.740.437,00 (trezentos e setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais) e
fixa a despesa em igual valor, envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

 
I -  Orçamento Fiscal;
 
II - Orçamento da Seguridade Social;

 
 

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 
 

Art. 2º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social serão detalhados, em seu menor nível, através dos
elementos da despesa detalhados nos anexos que acompanham esta Lei.

 

1º.  Na programação e execução dos orçamentos fiscal  e  da seguridade social  será utilizada a
classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa,
a modalidade de aplicação e o elemento.

 

2º.  O Chefe do Poder  Executivo deverá estabelecer  e publicar  anexo ás normas de execução do orçamento a
classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

 
Art. 3º. A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 374.740.437,00 (trezentos e setenta

e quatro milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais).
 

1°. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações e Fundos
especiais.

 

2°. A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especializações constantes dos anexos, de acordo com os
seguintes desdobramentos:

 
 
            ESPECIFICAÇÕES                                                                 VALORES
 
 
I - RECEITA DO TESOURO                                                                 383.068.557,95
 
1 - RECEITAS CORRENTES                                                                        332.471.904,02
 
     1.1 - Receita Tributária                                                                                   19.233.013,55
     1.2 - Receita de Contribuições                                                                     22.593.604,00
     1.3 - Receita Patrimonial                                                                               17.651.491,00
     1.6 - Receita de Serviços                                                                                 3.902.588,03
     1.7 - Transferências Correntes                                                                  267.791.207,44
     1.9 - Outras Receitas Correntes                                                                     1.300.000,00
 
 
2 - RECEITAS DE CAPITAL                                                                            50.596.653,93
 
     2.1 - Operações de Crédito                                                                           20.300.000,00
     2.2 - Alienações de Bens                                                                                1.350.000,00
     2.3 - Amortização de Empréstimos                                                                    230.000,00
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     2.4 - Transferências de Capital                                                                    25.523.616,43
     2.5 - Outras Receitas de Capital                                                                     3.193.037,50
 
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 
10.346.032,40
 
III – RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB                                      (19.174.153,35)
 
RECEITAS TOTAL                                                                                          374.740.437,00
 

 
Art. 4°. A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 374.740.437,00 (Trezentos e setenta e quatro

milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais), assim desdobrados:
 
I - no Orçamento Fiscal, em R$ 289.868.920,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e

oito mil e novecentos e vinte reais);
 
II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 84.871.517,00 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta

e um mil e quinhentos e dezessete reais);
 
Art. 5º. A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram

esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:
 
            ESPECIFICAÇÕES                                                                                  VALORES
 
I - RECURSOS DO TESOURO                                                             374.740.437,00
     1 - DESPESAS CORRENTES                                                                   269.322.842,00
     2 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                       86.680.574,00
     3 - RESERVA CONTINGÊNCIA                                                                  18.737.021,00
 
 
  DESPESA TOTAL374.740.437,00
 
II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA                                      7.316.638,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO                           5.304.731,00
02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 14.353.020,00
02.03 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1.614.816,00
02.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               1.017.327,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                     25.929.310,00
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS        9.359.300,00
02.07 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 9.308.124,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                  20.893.420,00
02.10 - SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO           4.571.350,00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA                 49.873.224,00
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 2.220.000,00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                               5.095.332,00
02.14 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  30.416.590,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                       1.911.866,00
02.23 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                  1.336.280,00
02.24 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE                 4.575.422,00
02.15 - FUNDEB DE AÇAILÂNDIA                                                 88.065.099,00
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            11.167.750,00
02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      51.638.609,00
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.355.473,00
02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            7.971.777,00
02.21 - FUNDO MUNICIPAL DE  TRÂNSITO - FMT                    1.238.490,00
02.25 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA 900.000,00
03.30 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV MUN AÇAILÂNDIA - IPSEMA 4.737.908,00
04.40 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 4.568.581,00
 
Total das Unidades                                                                        374.740.437,00
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Parágrafo Único. Integram o Orçamento Fiscal, os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal,
destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
 

Art. 6°. Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do
Poder Executivo em importância iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e
autorizações destinadas à Administração Direta por força desta lei.

 
 

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

 
 

Art.  7°.Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a,  excluídos  os  casos  previstos  nesta  Lei,  abrir  créditos
suplementares, até o limite de 30% (trinta) por cento sobre o total da despesa nela fixada.

 
 

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

 
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o

limite de 25% (vinte e cinco) por centoda receita estimada constante do art. 3º desta Lei.
 
Parágrafo Único. A autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receitas

resultará da apreciação,  pelo  Poder  Legislativo,  de projeto  de Lei  específico,  que deverá ser  encaminhado pelo Poder
Executivo, acompanhado da exposição de motivos circunstanciada que justifique a medida. 
 
 

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do

orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação
financeira para o exercício de 2018.

 
Art. 10. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes dos Anexos desta

Lei.
 
Art. 11. Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos

especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
 
Parágrafo Único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de Lei, normas especiais

ou exigências do Ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.
 
Art. 12.Esta lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro do ano de2018 (dois mil e dezoito), revogadas as

disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia,  Estado do Maranhão, aos 20 (vinte) dias do mês de

dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).
 
 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

 
 

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 522, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

 
Declara como Entidade de Utilidade Pública a Associação
Esportiva Coração da Vila, e dá outras providências.

 
O  P R E F E I T O  M U N I C I P A L  D E

AÇAILÂNDIA, nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica do
Município de Açailândia, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou  e  eu,  no  uso  das  atribuições  que  me  foram
conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte lei:
 

Art.  1°.Fica  declarada  como  Entidade
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de Utilidade Pública a Associação Esportiva Coração da Vila,
entidade sem fins lucrativos, de direito privado, com sede e
foro  à  Rua  São  Pedro,  Açailândia,  Estado  do  Maranhão,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 04.217.985/0001-62.
 

Art. 2°. A entidade ora declarada como
de Utilidade Pública,  salvo motivo devidamente justificado,
enviará, obrigatoriamente, até o dia 30 de abril de cada ano,
à  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  à  Câmara
Municipal  de  Açailândia,  relatório  circunstanciado  das
atividades  do  ano  anterior.

 
Art. 3°. Cessarão, automaticamente, os

efeitos da Declaração de Utilidade Pública prevista nesta Lei,
na hipótese da entidade:

 
                       I – Deixar de cumprir a exigência contida no
caput do artigo anterior;
                       II – Altere a finalidade para a qual foi instituída
ou se negue a cumpri-la;
                       I I I – Mod i f i que seu es ta tu to ou sua
denominação e dentro de trinta dias contados da averbação
no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos,  não
comunique aos órgãos previstos no artigo anterior.
 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos 11 (onze) dias do mês
de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito).
 

 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 523, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

Declara como Entidade de Utilidade Pública a Associação
Interdenominacional  Recanto  dos  Idosos  Laryssa  Pereira
Cutrim, e dá outras providências.
 

O  P R E F E I T O  M U N I C I P A L  D E
AÇAILÂNDIA, nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica do
Município de Açailândia, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou  e  eu,  no  uso  das  atribuições  que  me  foram
conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte lei:
 

Art. 1°.  Fica declarada como Entidade
de  Utilidade  Pública  a  AssociaçãoInterdenominacional
Recanto dos Idosos Laryssa Pereira Cutrim, entidade sem
fins lucrativos, de direito privado, com sede e foro à Quadra
14, Lote 09, Polo moveleiro, Açailândia, Estado do Maranhão,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 28.108.147/0001-19.  

 
Art. 2°. A entidade ora declarada como

de Utilidade Pública,  salvo motivo devidamente justificado,
enviará, obrigatoriamente, até o dia 30 de abril de cada ano,
à  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  à  Câmara
Municipal  de  Açailândia,  relatório  circunstanciado  das
atividades  do  ano  anterior.

 
Art. 3°. Cessarão, automaticamente, os

efeitos da Declaração de Utilidade Pública prevista nesta Lei,
na hipótese da entidade:

 
                       I – Deixar de cumprir a exigência contida no
caput do artigo anterior;
                       II – Altere a finalidade para a qual foi instituída
ou se negue a cumpri-la;
                       I I I – Mod i f i que seu es ta tu to ou sua
denominação e dentro de trinta dias contados da averbação
no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos,  não
comunique aos órgãos previstos no artigo anterior.
 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos 11 (onze) dias do mês
de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito).
 

 
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA

Prefeito
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SAAE

PREGÃO PRESENCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: O Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situado à Rua

26, Quadra 02, Lote 07, Brasil Novo – Açailândia/MA, inscrito no CNPJ nº 10.790.639/0001-71, neste ato representado pelo
Diretor Geral o Sr. Lauro Nascimento Sobrinho portador da cédula de identidade nº 026929382003-6 SSJP/MA e do CPF nº
231.842.301-63, no uso de suas atribuições legais, amparado pelo art. 4º do Decreto Municipal nº 140/2017 e com base nas
informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n° 018/2017, objetivando
registro  de  preços  por  12  (doze)  meses  para  eventual   contratação  de  pessoa  (s)  jurídica(s)  para  fornecimento  de
Combustíveis, destinados a atender aos setores administrativo e operacional, de interesse do Município de Açailândia – SABE
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto, devidamente aprovado por parecer jurídico, juntado aos autos do processo e de acordo
com o que dispõe o artigo 43º, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve homologar o objeto
acima identificado, à empresa:
      

EMPRESA: SUPER POSTO ECONÔMICO LTDA   
CNPJ:  05.890.465/0001-89
ENDEREÇO: Rua 26 Qd. 05 Lt. 11 e 12, Vila Ildemar – CEP: 65.930-000 –Açailândia/MA
 ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT  

MARCA
VALOR VALOR

 UNITÁRIO TOTAL
1 Gasol ina  comum,  com  as

seguintes  característ icas
m í n i m a s :  c o m b u s t í v e l
automotivo  em  conformidade
c o m  a s  c a r a c t e r í s t i c a s
constantes  nos  regulamentos
técnicos  vigentes  da  Agência
Nacional do Petróleo - ANP

litro 30.000  
 
 
PETROBRÁS

3,84 115.200,00

2 Óleo  d iese l  S10 ,  com  as
seguintes  característ icas
m í n i m a s :  c o m b u s t í v e l
automotivo  em  conformidade
c o m  a s  c a r a c t e r í s t i c a s
constantes  nos  regulamentos
técnicos  vigentes  da  Agência
Nacional do Petróleo – ANP

litro 10.000  
 
 
 
PETROBRÁS

3,33 33.300,00

              VALOR TOTAL.............................                                                           148.500,00        

 
Dê ciência e publique-se na imprensa oficial art. 6º, XIII da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores – e sítio desse poder
executivo (www.acailandia.ma.gov.br), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.
Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 09 de janeiro de 2018.
 
 
 

                                         __________________________________________
                                               Lauro Nascimento Sobrinho
                                                    Diretor Geral do SAAE
                                                     Port. 007/2017- GAB

http://www.acailandia.ma.gov.br
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Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal

Wilton de Sousa Lima
Assessor Especial de
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Saulo Roberto Oliveira Vieira
Procurador Geral do Município
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