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LEI Nº 520, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Munícipio de Itaueira, Estado do Piauí, 

para o exercício de 2022". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAUEIRA, Estado do Piauí, no uso 

de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1° - O Orçamento do município de Itaueira, Estado do Piauí, para o 

exercício de 2022, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 36.840.761,39 (trinta e seis 

milhões e oitocentos quarenta mil e setecentos e sessenta e um reais e trinta e nove 

centavos). Sendo:  

Art. 2° - A Receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das 

especificações constantes dos quadros integrantes desta lei. 

 

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação integrantes 

desta lei. 

 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a:   

I. Remanejar através de créditos adicionais suplementares, com 

limite até 30%, as despesas previstas para projetos e atividades 

até o limite da diferença que houver entre a projeção e o efetivo 

aumento real de preço verificado no período. 

II. Transpor, remanejar ou transferir de uma dotação para outra no 

âmbito do mesmo órgão; 

III. Utilizar o excesso de arrecadação exclusivamente para abertura 

de créditos adicionais suplementares; 

 

Art. 5° - Fica o Poder executivo autorizado a realizar operações de 

créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita 

corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da lei 

complementar n° 101, de 2000. 

 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

 

 

Itaueira-PI, 17 de dezembro de 2021. 
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ERRATA À LEI MUNICIPAL nº. 520 (LOA 2022), DE 17/12/2021, PUBLICADA NO 

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURA PIAUIENSES, DE 27/12/2021, EDIÇÃO 133, 

PÁG. 88. 

 

ONDE SE LÊ: 
 

Art. 1° - O Orçamento do município de Itaueira, Estado do Piauí, para o exercício 

de 2022, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 36.840.761,39 (trinta e seis milhões e 

oitocentos quarenta mil e setecentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos). Sendo: 

 

LEIA-SE: 
 

Art. 1° - O Orçamento do município de Itaueira, Estado do Piauí, para o exercício 

de 2022, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 36.945.341,39 (trinta e seis milhões, 

novecentos quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais, trinta e nove centavos). 

Sendo: 

 

ONDE SE LÊ: 
 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I. Remanejar através de créditos adicionais suplementares, com limite até 30%, 

as despesas previstas para projetos e atividades até o limite da diferença que 

houver entre a projeção e o efetivo aumento real de preço verificado no 

período. 

II. Transpor, remanejar ou transferir de uma dotação para outra no âmbito do 

mesmo órgão; 

III. Utilizar o excesso de arrecadação exclusivamente para abertura de créditos 

adicionais suplementares; 

 

LEIA-SE: 
 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I. Remanejar através de créditos adicionais suplementares, com limite até 24%, 

as despesas previstas para projetos e atividades até o limite da diferença que 

houver entre a projeção e o efetivo aumento real de preço verificado no 

período. 

II. Transpor, remanejar ou transferir de uma dotação para outra no âmbito do 

mesmo órgão; 

III. Utilizar o excesso de arrecadação exclusivamente para abertura de créditos 

adicionais suplementares; 
 

Itaueira-PI, 27 de dezembro de 2021. 
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