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PROJETO DE LEI Nº   /2022, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 
EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa 
do Município de José de Freitas – PI, em R$ 
152.264.767,00 (Cento e cinquenta e dois 
milhões duzentos e sessenta e quatro mil e 
setecentos e sessenta e sete reais), para o 
Exercício Financeiro de 2023. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS – PI: Faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono o seguinte Projeto de Lei: 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º - Este Projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
José de Freitas – PI, válidas para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo: 

 
I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder 
Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e 
instituídas pelo poder público; 
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 

 

 

Art. 2º - Integram o Projeto de Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 
4.320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos: 

 

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do 
Governo; 
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as 
Categorias Econômicas, na forma do Anexo I; 
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 
Administração. 
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CAPÍTULO I 
 

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
 

SEÇÃO I 

ESTIMATIVA DA RECEITA 

 

Art. 3º - A Receita Total é Estimada em R$ 152.264.767,00 (Cento e cinquenta e 
dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais), e 
decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de 
recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a 
este Projeto de Lei, como segue o desdobramento: 
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SEÇÃO II 
 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
 

Art. 4º - A Despesa Orçamentária é Fixada em, R$ 152.264.767,00  (Cento e 
cinquenta e dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e sete 
reais) no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada. 

 
Art. 5º - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras 

fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento: 

 
 

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMETÁRIAS 
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II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

CAPÍTULO II 
 

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO 
 

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 

I. Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (Cinquenta por 
cento), da despesa fixada neste Projeto de Lei, na forma do que dispõem 
os artigos 7º e 43º da Lei 4.320/64, destinados à realização de 
transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro; 

II. Realizará operações de crédito por antecipação da receita, nos termos 
da legislação em vigor; 
III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa; 

IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao 
efetivo comportamento da receita. 

V. Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais 
Suplementares dos Poderes Executivo e Legislativo destinados a 
suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, 
transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e 
Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de 
recursos entre elementos de despesa de um grupo, ou unidade 
orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por 
inclusão em grupos de despesas de igual valor e reforço de dotações do 

grupo de pessoal e encargos sociais. 
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Art. 7º - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do 

Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração 
Direta. 

 
Art. 8º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que 

determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, 
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2023, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
. 

 

Prefeitura Municipal de José de Freitas – PI, 21 de setembro de 2022. 
 
 
 

 
Roger Coqueiro Linhares 

Prefeito Municipal de José de Freitas - PI 


