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LEI Nº 232, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. “ESTIMA A RECEITA E 

FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

Autor: Poder. Executivo. Título I. DAS DISPOSIÇÕES COMUNS. Art. 

1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 

de Lagoa do Mato, para o exercício financeiro de 2022, 

compreendendo: I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes 

do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública 

Municipal direta e indireta; II – O Orçamento da Seguridade 

Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração 

direta e indireta a ele vinculado; Título II DO ORÇAMENTO FISCAL 

E DA SEGURIDADE SOCIAL Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA 

Da Receita Total. Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços 

correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada 

em R$ 53.464.720,00 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e 

sessenta e quatro mil e setecentos e vinte reais), desdobrada nos 

seguintes agregados: I – Orçamento Fiscal, em R$ 40.526.960,00 

(quarenta milhões, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e 

sessenta reais); II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 

12.937.760,00 (doze milhões, novecentos e trinta e sete mil, 

setecentos e sessenta reais). Art. 3º - As receitas são 

estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos 

recursos, conforme o disposto no Anexo 01. 

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for 

arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o 

desdobramento constante do Anexo 02. Capítulo II DA FIXAÇÃO 

DA DESPESA Da Despesa Total. Art. 5º - A Despesa 

Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada 

em R$ 53.464.720,00 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e 

sessenta e quatro mil e setecentos e vinte reais), desdobrada nos 

seguintes agregados: I – Orçamento Fiscal, em R$ 40.526.960,00 

(quarenta milhões, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e 

sessenta reais); II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 

12.937.760,00 (doze milhões, novecentos e trinta e sete mil, 

setecentos e sessenta reais). Capítulo III DA DISTRIBUIÇÃO DA 

DESPESA POR ÓRGÃO Art. 6º - A Despesa Total, fixada por 

Função, Sub-Função e Órgãos, estão definidas nos anexos 07 e 08 

desta Lei. Capítulo IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 

CRÉDITO. Art. 7º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais 

prescrições constitucionais e nos termos da Lei Nº. 4.320/64, 

autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor 

correspondente a cem por cento dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que 

excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização 

de recursos provenientes de: I – anulação parcial ou total de 

dotações; II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro 

disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em 

balanço; III – excesso de arrecadação em bases constante. 

Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que 

se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à 

amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com 

operações de crédito contratadas e a contratar. Art. 8º - O limite 

autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito 

se destinar a: I – atender insuficiências de dotações do grupo de 

Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos 

oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo; 

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante 

utilização de recursos provenientes de anulação de dotações; III – 

atender despesas financiadas com recursos vinculados a 

operações de crédito e de convênios; IV – atender insuficiências 

de outras despesas de custeio e de capital consignadas em 

Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, 

Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o 

cancelamento de dotações das respectivas funções; V – 

incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 

2021, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de 

Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do 

exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei; 

Título III. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Art. 9º - As dotações para 

pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, 

bem como as referentes a servidores colocados à disposição de 

outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores 

competentes da Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos. Art. 10 – A utilização das dotações com 

origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica 

condicionada à celebração dos instrumentos. Art. 11 – Fica o 

Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por 

antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio 

orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos 

legais aplicáveis à matéria. Título IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 

12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer 

garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação  
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em áreas de baixa renda. Art. 13 – Fica o Poder Executivo 
autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e 
internacionais oficiais de crédito para aplicação em 
investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-
garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro 
Nacional para a realização destes financiamentos. Art. 14 – O 
Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá 
adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a 
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para 
garantir as metas de resultado primário, para o exercício 
financeiro de 2022. Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa do Mato, em 10 de 
dezembro de 2021. Alexsandre Guimrães Duarte - Prefeito 
Municipal. 
 
LEI Nº. 233 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. “Dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Lagoa do Mato para o período 
de 2.022 a 2.025 e dá outras providências”. Art. 1º - O Plano 
Plurianual do Município de Lagoa do Mato, para o quadriênio de 
2022 a 2025, que estabelece as diretrizes e os objetos da 
administração pública municipal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada, constituído pelos anexos I, II e III 
constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento 
Anual. § 1º - Para cumprimento das disposições constitucionais 
que disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se: – 
diagnóstico, o conhecimento da realidade, capaz de permitir a 
identificação, a caracterização, a mensuração e a compreensão 
dos principais problemas e necessidades; – diretrizes, o 
conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e 
orientar a atuação da administração municipal; – objetos, os 
resultados que se pretende alcançar com a realização das ações 
da administração municipal; § 2º - O diagnóstico, as diretrizes, 
os objetos e as despesas, a que se refere este artigo, são 
especificados nos anexos desta Lei. Art. 2º - A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os 
programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei 
orçamentária, com indicação da fonte de recursos, prevista no § 
2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1.964, sendo que o montante das despesas não poderá 
ultrapassar a previsão das receitas. Art. 3º - Os valores 
financeiros – despesas e necessidade de recursos – contidos 
nesta Lei estão orçados a preços vigentes em julho de 2021 e 
serão atualizados, em cada Exercício de vigência do Plano 
Plurianual, pelo qual dispuser da Lei Orçamentária Anual. Art. 4º 
- O Plano Plurianual de que trata esta Lei, ao longo de sua 
vigência, somente poderá ser revisado, ou modificado, 
mediante lei específica, sendo que o projeto relativo à primeira 
revisão deverá ser encaminhado à Câmara Municipal por 
ocasião do Projeto de Lei Orçamentária Anual. § 1º - As revisões 
do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, nas 
condições e nos limites de que trata o “caput” deste artigo, 
deverão observar o seu ajustamento às circunstâncias 
emergentes no contexto social, econômico e financeiro, bem 
como a continuidade do processo de reestruturação do gasto 
público municipal. § 2º - A reestruturação do gasto público 
municipal terá como objetivos: I – assegurar o equilíbrio nas 
contas públicas; – aumentar os níveis de investimento público 
municipal, em particular os voltados para a área social e para 

infra-estrutura econômica; – conferir racionalidade e 
austeridade ao gasto público municipal; IV – elevar o nível de 
eficiência do gasto público. § 3º - Para consecução dos objetivos 
referidos no parágrafo anterior, o Poder Executivo Municipal 
adotará as seguintes linhas de ação: – manutenção da redução 
da participação relativa dos gastos com pessoal na despesa 
pública municipal; – modernização e racionalização da 
administração pública municipal. Art. 5º - Esta Lei entrará em 
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa do Mato, 
aos dez dias do mês de     dezembro do ano de dois mil e vinte e 
um. Alexsandre Guimarães Duarte - Prefeito Municipal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

DIÁRIO OFICAL 
Praça 10 de novembro, s/n, Centro – Fone: (99) 3492 - 1140 

CEP: 65.683-000 – Lagoa do Mato – MA 
Site: www.lagoadomato.ma.gov.br 

E-mail: prefeituradelagoadomato@yahoo.com.br 
 

Alexsandre Guimarães Duarte 
Prefeito 

Valmir Pereira Viana 
Secretário de Administração e Finanças 

 
Instituído pela Lei Municipal nº 189 de 13 de janeiro de 

2017 
 

http://www.lagoadomato.ma.gov.br/
mailto:prefeituradelagoadomato@yahoo.com.br

		2021-12-16T11:16:25-0300
	TONY SILVA LIMA:01720314357




