ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ: 01.621.920/0001-90

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 002/2019

A Câmara Municipal de Ribamar Fiquene - MA, com sede na Av. Goiás n°
142- Centro, Ribamar Fiquene - MA, CEP: 65.938-000, através da sua Pregoeira
Municipal, instituída pela portaria no 009/2018 , de 19 de Abril de 2018 , torna público
que, com base na Lei Federal no 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto
Municipal no 001/2018, Lei n° 8.666/93, Lei Complementar no 123/2006 e demais
normas atinentes à espécie, realizará às 11 :OOhs (onze horas) do dia 25 de janeiro
de 2019, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor
Preço, por Item, objetivando a aquisição de materiais de limpeza , consumo,
expediente e permanente de interesse da Câmara Municipal de Ribamar
Fiquene/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2a a 6a feira , no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs
(treze horas) , onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser feito
através de Documentação de Arrecadação Municipal - DAM e ainda estará
disponível no site: http://www.cmribamarfiquene.ma.gov.br/.

Ribamar Fiquene (MA) , 14 de janeiro de 2019.

Iara Ro ngues Miranda
Pregoeira Oficial

CfR T I FIC:O para os dP.vldo s fln~ ij;j,.
foi publicado no quadro rt1: i!VIsns t:
puhlic<tçõcs dr.sta C<'tmar<t Munir. i p al
Conforme Art . 86 . da Lei Organica do
Municipio.
Ribamar Fiquene. MA ·

jq

/ OJ /,J.:üq

laraPD~nda
~'la"''"'

C~RTIFICO para os devidos Iins
fo• PUblicado no .t
• Que
.
SI e des t a Cã

:~ntcipal:_ hltp; 11 cmribama rliquene.ma ~~ rb~
' amar FiQue~{ O I {,;)()/~
Ru bn ca do Servidor

.\lvka da Rocha Frazão LOOP'
!A~~'-·~

AV. GOlAS N° 142- CENTRO- RIBAMAR FIQUENE - MA CEP: 65.938-000
FONE I FAX- (99) 3586-1116
http://www.cmribamarfiquene.ma.gov.br

ID.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
CÂMARA MUNICIPAL DE RJBAMAR FIQUENE- MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001 /2019 A
Câmara Municipal de Ribarnar Fiquene- MA, com sede na Av. Goiás
n" 142- Centro, Ribarnar Fiquene- MA, CEP: 65.938-000, através
da sua Pregoeira Municipal, instituída pela portaria n° 009/2018, de
19 de Abril de 2018, torna público que. com base na Lei Federal n°
I 0.520/2002. regulamentado pelo Decreto Municipal n° 001 /2018.
Lei n" 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará ás 08:00hs (oito horas) do dia 21 de janeiro
de 2019, a licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a Aquisição de materiais de construção, pintura, acessórios, sanitário, destinado a pintura
e manutenção do prédio da Câmara Municipal de Ribarnar Fiquene/
MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás
13 :00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50.00 (cinquenta reais), que deverá ser feito através de Documentação de Arrecadação Municipal- DAM e ainda estará disponível no site http://www.
cmribarnarfiquene.ma.gov.br/.Ribarnar Fiquene (MA), 09 de janeiro
de 2019. Iara Rodrigues Miranda- Pregoeira Oficial
AVISO DE LLCITAÇÃO PREGÃO PRESE CIAL N" 002/2019 A
Câmara Municipal de Ribamar Fiquene- MA, com sede na Av. Goiás
n" 142- Centro. Ribarnar Fiquene - MA, CEP: 65 .938-000, através
da sua Pregoeira Municipal, instituída pela portaria n° 009/20 18, de
19 de Abril de 2018, torna público que. com base na Lei Federal n°
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 001 /2018,
Lei n" 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas
atinentes à espécie, realizará às li :OOhs (onze horas) do dia 21 de
janeiro de 2019, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESE CIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a aquisição de
materiais de limpeza, consumo, expediente e permanente de interesse
da Câmara Municipal de Ribarnar Fiquene/MA. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a
6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá
ser feito através de Documentação de Arrecadação Municipal - DAM
e ainda estará disponível no site: http://www.cmribamarfiquçnc.ma.
gQYjlli. Ribamar Fiquene (MA), 09 de janeiro de 20 19. Iara Rodrigues
Miranda- Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL o 001 /20 19,
OBJETO: Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gênero alimentício, materiais de limpeza, expediente, consumo e de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Mata Roma/MA, conforme especificações contidas no
anexo I - Termo de Referência do Edital. ED ITAL: Poderá ser consultado gratuitamente ou mediante pagamento de taxa de R$ 10,00
(dez) reais no endereço abaixo de segunda a sexta-feira das 08:00h
ás 12:00horas. Endereço: Praça Juca Brandão, no 56- Centro, CEP:
65510-000, Mata Roma/MA. Entrega das propostas: Dia: 25/0 I/20 19
- ás 09h00min, no mesmo endereço. Mata Roma- MA, IO de janeiro
de 20 19. Luanna Sousa Rodrigues Pregoeira- CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES- MA
DISPENSAN°0l/2019 PROCESSOADMINISTRATIYO " 01/2019.
RA TIFICACÃO. O PRESIDENTE DACÃMARAMUNICIPAL
DE CANDIDO MENDES, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas, faz saber a todos quanto a presente publicação virem
ou dela conhecimento tiverem que decidiu ratificar a Dispensa nos
termos seguintes: I. Processo Administrativo N" O1/20 19; 2. Objeto:

contratação de empresa especializada em Serviços de Digital ização
de documentos contábeis do Exercício Financeiro de 20 18, de interesse da Câmara Municipal de Cândido Mendes- MA; 3. Contratado:
GS ASSESSORIA E CONS LTORIA EM ADMJNISTRAÇÃO
PUBLICA LTDA- EPP, CNPJ n" 27.913.823/0001-64, sediada na
Av. Daniel de La Touche, N" 987, Centro Empresarial Shopping da
Ilha, Torre I, Sala415, CEP: 65.074-115 Cohruna, São Luís - MA, pelo valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal de andido Mendes - MA, em 09 de janeiro de 2019._Edmilson
Ramos Pinto Presidente da Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESE CIAL N". 01/2019.
O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, ESTADO DO MARANHÃO, através da Câmara Municipal de CÂNDIDO MENDES,
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos
interessados que, com base na Lei n" 10.520/02 e subsidiarirunente as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar ás 09:00 (nove horas) do dia 29 de janeiro de 2019. licitação na modalidade Pregão Presencial n" O1/20 19, do tipo menor
preço por item tendo por objeto aquisição de material de consumo
(Expediente, Limpeza, Gêneros alimentícios e Água mineral), de
interesses desta Câmara Municipal. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça
Senador Cândido Mendes, N" 09, Centro Cândido Mendes- MA, e
será presidida pelo Pregoeiro desta Câmara Municipal. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2" a 6" feira, no horário das 08:00hrs (oito horas) ás 12:00 (doze
horas). onde poderão ser consultados gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço e endereço eletrônico. si te: www cmcandidomendes.ma.gov.br. c-mail : cmcandidomendes(â lgmail.com,
t'Ontato: (98) 98407-3795. Cândido Mendes- MA, 18 de janeiro de
2019 Pedro Ferreira Neto Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL •. 02/2019.
O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, ESTADO DO MARANHÃO, através da Câmara Municipal de CÂNDIDO MENDES,
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos
interessados que, com base na Lei n• 10.520/02 e subsidiariamente
as disposições da Lei n• 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará
realizar ás li :00 (onze horas) do dia 29 de janeiro de 2019, licitação
na modalidade Pregão Presencial n" 02/20 18, do tipo menor preço
por item tendo por objeto Contratação de empresa especializada
em locação de veículos, de interesses desta Câmara Municipal. A
presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Praça Senador Cândido Mendes, N" 09, Centro
Cândido Mendes- MA, e será presidida pelo Pregoeiro desta Câmara
Municipal. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 08 :OOhrs (oito
horas) ás 12:00 (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e endereço
ele trônico. site: www.cmcandidomendes.ma.gov.br. e-mail: cmcandidomendeslâlgmail.com. contato: (98) 98407-3795. Cândido MendesMA. 18 de janeiro de 2019 Pedro Ferreira Neto Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO •. 01/2019 O
MUNICÍPIO DE CÂN DIDO MENDES, ESTADO DO MARANHÃO, através da Câmara Municipal de CÂNDIDO MENDES, por
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar ás 14:30 (quatorze e trinta) do dia 29 de janeiro de
2019, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n• O1/2019, do
tipo menor preço Global, tendo por objeto Contratação de empresa
especializada em Serviços de Consultoria em Gestão Pública (Licitação, Contratos Administrativos e Manutenção do portal da Transparência), de interesse desta Câmara Municipal. A presente licitação
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação. situada
na Praça Senador Cândido Mendes, N" 09, Centro Cândido Mendes-

o progresso
TERÇA, 15 DE JANEIRO DE 2019

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFICIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o
Santo dos Negócios que precisam de Pronta Solução e cuja Invocação
Nunca é Tardia.
ORAÇÃO - Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes,
Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim
junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vós que sois um Santo Guerreiro. Vós que sois o Santo dos Aflitos. Vós que sois o Santo dos
Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes. Protegeime. Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu
pedido : "Fazer o pedido". Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis.
protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a Minha
Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a
Tranqüilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome
a todos que têm fé . Muito Obrigado, meu Santo Expedito!
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento. mandei publicar e distribui um milheiro desta
oração, para propagar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande
você também publicar imediatamente após o pedido.
Cart6rio do
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CO MUNICADO
A empresa CES P • CERÂMICA SAO PE DRO LTDA, Inscrita no CNPJ n•.
05.751961/0001 - 51, toma publico, que recebeu junto a Secretaria de Estado do Mok>
Ambiente e Recursos Naturais SEMA, em 29 de OO\Iembto de 2018. Renovação de
Outorga de Direito de Usode Agua Subterrlmea 130551112018 sob as Coordenadas;
s• 28' 44.56" Se 47" 28' 18.07" W, com vazao~da de 5m3/11 , P<X" um periodo
de bombeamenlo de 3h/dla, situada no municipio de Imperatriz-MA, na Bada H ld ro-
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O governo do Ceará planeja convocar até 1,2 mil policiais e bombeiros militares da
reserva para reforçar o patrulhamento nas ruas e, assim,

enfrentar a onda de ataques
criminosos no estado, que chegou ontem ( 14) ao 13" dia.
A convocação dos militares
da reserva é parte das medidas apro vadas pel a Assembleia Legislati va e sancionadas pelo governador Camilo
Santana.
Além da convocação
emergencial de mi fitares reformados nos últimos cinco
anos, aprovados nos exames
de saúde e físicos, as novas

leis de enfrentamento à violênci a e ao crime organizado permitem que o governo estadual amplie de 48
horas para 84 horas a quantidade máxima de horas extras que policiais, bombeiros
e agentes penitenciários são
autorizados a fazer mensalmente.
As medidas, já em vigor,

também possibilitam ao Poder
Executi vo cearense assinar

convênios com a União e com
outras unidades da federação
para a cessão de policiais; estabelece regras de restrição ao
uso do entorno dos presídios
para prevenir fugas e garantir

mais segurança, e autoriza o
governo a pagar por informações que resultem na prisão
de bandidos ou evitem ataques criminosos.
Segundo a Secretaria estadual da Segurança Pública
e Defesa Social , 358 suspeitos de participar dos ataques
a prédios públicos, ônibus e
obras de infraestrutura foram
presos ou apreendidos até
esta manhã. Desde o começo dos ataques, no último dia
2, as forças de segurança
pública também vêm apreendendo armas e explosivos. Só
na tarde do último sábado
(12), cerca de cinco tonela-

das de explosivos foram encontradas em um depós ito
clandestino.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também confirmou,
ontem (14), que enviará mais
policiais rodo viários para o
estado a fim de reforçar as
ações da superintendênci a
cearense . A quantidade de
agentes e a data que eles chegarão ainda estão sendo definidas, segundo a assessoria
do órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Será o segundo grupo de policiais rodoviários federais deslocado
para se somar ao efeti vo local. (Agência Brasil)

Governo regulamenta recompensa
• •
para quem denunciar cr1m1nosos
O governo do Ceará promete paga r entre R$ I mil e R$
30 mil a quem fornecer informações que resultem na prisão de bandidos ou evitem ataques criminosos no estado. A
iniciativa foi confinnada pelo
governador Camilo Santana,
por meio das redes sociais.
Santana assinou ontem

( 14) o decreto que regulamenta o pagamento da recompensa. A chamada Lei da Recompensa é parte do conjunto de
medidas aprovadas pela Assembleia Legi slativa e sancionadasneste domingo ( 13).
O dinheiro será pago a
quem prestar infonnações que

institu i uma comissão fonna-

e Gestão, além da Casa Civil
e da Procuradori a-Geral do
Estado, que vai definir cada
caso de pagamento confonne
as regras estabelecidas.
Agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da
Polícia Rodoviária Federal e
policiais militares de estados
vizinhos foram deslocados
para o Ceará e estão reforçando a segurança pública.
Mesmo assim, a onda de violência chegou, nesta segundafeira ( 14 ), ao 13" dia. Só na

da por representantes das secretarias estaduais de Segurança, de Administração Penitenciária e do Planejamento

diram uma bomba em uma
ponte em Fortaleza, dispararam contra a sede da Guarda

aj udem as autoridades a esclarecer crimes ou a evitar a

consumação de delitos, bem
como a localizar procurados
pelos órgãos de segurança
pública e a identificar e localizar bens móveis ou imóveis

pertencentes a membros de
organizações criminosas. O
governo cearense diz que garantirá o anonimato de quem
fornecer informações e receber a recompensa.
O decreto go vernamental

última noite, criminosos explo-

Municipal e incendiaram ônibus em cidades do interior.
Segundo a Secretaria estadual da Segurança Pública e
Defesa Social , 358 suspeitos
de participar dos ataques a
prédios públicos, ônibus e
obras de infraestrutura foram
presos ou apreendidos entre o
dia 2 e a manhã de hoje. Desde o começo dos ataques, as
forças de segurança pública
também vêm apree nd endo
armas e explosivos. Apenas
na tarde de sábado ( 12), cerca de 5 toneladas de explosivos foram encontrados em um
depósito clandestino. (Agência Brasil)

Sargento morre em queda de helicóptero
GAM, um helicóptero do modelo esquilo, patrulhava a Linha Vermelha, principal via de
ligação entre a Baixada Flu-

manhã de ontem ( 14). Ele era
um dos quatro tripulantes que

pamentoAeromóvel (GAM) da
PM durante o acidente.
Outros três policiais foram
socorridos e levados ao Hospital Central da PM, mas esião fora de pen go, de acordo
com infonnaçôes de policiais.

estavam na aeronave do Gn1-

A ae ronave Fê ni x 08 do

na água", nas prox imidades

O sargento Felipe Marques
de Queiroz, de 37 anos, uma
das vitimas da queda do helicóptero da Polícia Mifitar (PM),
no Rio de Janeiro, morreu na

minense e o centro do Rio,

quando teve que, segundo a
PM , "fazer um pouso forçado

das ilhas do Governador e do
Fundão, na manhã de ontem.
O helicóptero, segundo a
PM, estava com manutenção
regularizada. O acidente será
in vestigado pe la Aeronáutica
e pelo Centro de Cri minallstica da PM . (Agência Brasil)

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ: 01.621.920/0001-90
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019. A
Câmara Municipal de Ribamar Fiquene/MA avisa aos interessados que na
publicação do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 002/2019, publicada no Diário
Oficial do Estado do Maranhão- DOEMA, no dia 15/01/2019, página 37 . ONDE SE
LÊ: dia 21 de janeiro de 2019. LEIA-SE: dia 25 de janeiro de 2019. ONDE SE LÊ:
Ribamar Fiquene (MA) , 09 de janeiro de 2019, LEIA-SE: Ribamar Fiquene (MA) , 14
de Janeiro de 2019, Ribamar Fiquene/MA 18 de janeiro de 2019, Iara Rodrigues
Miranda - Pregoeira Official.

PJ

TERÇA-FEIRA, 22- JANEIRO - 2019

Leia-se:
ENVELOPE N" 01
Proposta de Preços
Prt:gão Presencial n• 002/20 I 9-CPU
ALEMA
Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão
Data: 28/01/2019
Hora: 15h:30min
Razão Social da Pessoa
Jurídica Lit:itank

ENVELOPE N" 02
Documentação de Habilitação
Pregão Presencial n" 002/2019CPUALEMA
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Data: :!8/0112019
Hora: 15h:30tnin
Razão Social da Pessoa Jurídica
Licitante

Observação: Considerando que a data da licitação publicada regularmente no Aviso veiculado no dia 15 de janeiro de 2019 está correta e
que a alteração om realizada não implica em modificação do teor da
proposta, não se faz necessária recontagem do prazo de ancoragem
do certame. São Luís, 21 tle janeiro de 2019. Alexandre Henrique
Pereira da Silva Pregoeiro.

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, Cl~NCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHAO- TEMA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO ERRATA. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PRTMETRO TERMO ADTTTVO AO CONTRATO
N". 041/2017 - lEMA publicado no Diário Oficial do Estado, Publicação
de Terceiros, Edição n• 136, veiculado no dia 23/07/2018, páginas 6 e 7.
ONDE SE ll: "PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N".
041/2017 - lEMA", LEIA-SE: "SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATON". 041/2017-IEMA" JBONATAN l iELSON PEREIRA
SOUSA DE ALMADA Reitor do Instituto Estadual de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão- lEMA

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE/MA
ERRATA DE AVlSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL
N" 001/2019. A Câmara Municipal de Ribamar Fiquene/MA avisa
aos interessados que na publicação do Aviso de Licitação do Pregão
Presencial 00 l /2019, publicada no Diário Oficial do Estado doMamnhão- DOEMA. no clia 15/01/2019. página 37. ONDE SE Lt: dia
21 de janeiro de 2019. LEIA-SE: dia 25 de janeiro de 2019. ONDE
SE Lt: Ribamar Fiquene (MA), 09 de janeiro de 2019, LEIA-SE:
Ribamar Fiquene (MA), 14 de Janeiro de 2019, Ribamar Fiquene/MA
18 de janeiro de 2019, Tara Rodrigues Miranda- Pregoeira Official.
A DE AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL
N" 002/2019. A Câmara Mllllicipal de Ribamar Fiquene/MA avisa
aos interessados que na publicação do Aviso de Licitação do Pregão
Presencial 00212019, publicada no Diário Oficial do Estado doMaranhão- DOEMA , no dia 15/01 /2019, página 37. ONDE SE L~: dia
21 de janeiro de 2019. LEIA-SE: dia 25 de janeiro de 2019. ONDE
SE Lt: Ribamar Fiquene (MA), 09 de janeiro de 2019, LEIA-SE:
Ribamar Fiquene (MA), 14 de Janeiro de 2019, Ribamar Fiquene/MA
18 de janeiro de 2019, Iam Rodrigues Miranda- Pregoeira Official.

LEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDlA- MA
LEI MUNICIPAL N" 09/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.
"Estima a Receita e Fixa as Despesas para o Exercício de 2019
do Município de Palmeirândia, e dá outras providências. O PREFEITO MUNTCTPAL DE PALMElRÃNDIA, Estado do Maranhão,
JORGE LUIZ SANTOS GARCIA, no uso de suas atribuições legais
faz saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de PALMEIRÂNDIA, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. Art. 1" -O
Orçamento Programa do Município de PALMEIRANDIA, Estado do

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
Maranhão, para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa
em R$ 60.733.569,77. Art. 2" - A Receita será realizada mediante
arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital,
na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo 02 - Receita,
com o seguinte desdobramento.
l-CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEJTAS CORRENTES
51.833.213,75
Receita Tributária
780.833, 13
Receita de Contribuição
147.210,00
Receita Patrimonial
205.967,50
Receita de Serviços
3.572,10
Transferências Correntes
50.689.677,52
Outras Receitas Cmrentes
5.953,50
RECEITAS DE CAPITAL
12.371.375,95
Alienação de Bens
:!3.814,00
Transferencia de Capital
12.347.561,95
SUB-TOTAL DAS RECEITAS
64.204.589,70
DEDUÇOFS DA RECEITA OORRENrE
3.471.019,93
TOTAL DAS RECElTAS
60.733.569,77
Art 3" - A Despesa será realizada segundo as Classificações Funcional
Programática, Categoria Econômica e institucional, a saber:
I- CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA
LEGISLATIVA
1.:!43.163,50
JUDICIÁRJA
1.779.375 ,78
A DMIN!STRAÇÃO
6.458.174,12
6.191,64
DEFESA NACIONAL
SEGURANCA PÚBLICA
413 .683.90
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.211.379,20
SAúDE
I 3.588.624, 70
EDUCAÇÃO
22.596.524.02
I . 11'1.492,00
CULTURA
3.974. 70:!, 70
URBANISMO
HABITAÇÃO
105.000,00
SANEAMENTO
862.300,00
GESTÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
COMUNICAÇÃO
ENERGIA

41 .079. 15
1.396.923,40
21.000,00
351.750,00

TRANSPORTE

2.275.457,00

DESPORTO E LAZER

1.019.420,00

ENCARGOS ESPECIAIS
177.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
1.071.828,66
TOTAL
60.733.569,77
11- CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA
47.290.365, I 6
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30.3 76.931 ,09
nJROSEENCARGOSDADnnDA
11.095,35
1 6.902.338. 72
OUTRAS OESPESAS CORRENTES
13.443.204,6 1
DESPESAS DE CAPITAL
11.993.6 10,25
INVESTIMENTOS
20.090.70
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZJ\ÇÃü DA DfviDA
357.675,00
1.071 .828,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTo\L
60.733.569.77
ID- CLASSIDCAÇÃO INSTITUCIONAL
1.243. I (i3 ,SO
CÂMARA
GABlNETE DO PREFEITO

978.774, 14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

8.155.265,28

SECRETARJA DE FAZENDA
SB:REI'ARIAMlJN!ClPALDEFlXJCAÇÀO

4.138.939.50

SEC.MUNlOPAL DEASSl'IENOA SOCIAL

263.300,00

44.454,47

