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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO E ATA RP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO-MG, TORNA PÚBLICO: 

Contrato Administrativo nº 036/2021; Contratada: LBN Edificações e Transportes Ltda; Objeto: Construção de 
praça pública (Rua Antônio Barbosa); Valor: R$227.144,89; Vigência: 03/11/2021 a 01/02/2022 – Processo 
Licitatório nº 044/2021 – Tomada de Preços nº 006/2021. 

Ata de Registro de Preços nº 035/2021; Fornecedor: A.S.C. Souza Locações e Serviços Eireli; Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual locação de estrutura para eventos culturais; Valor: R$77.850,00; Vigência: 
22/11/2021 a 22/11/2022. Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Fornecedor: Joao Paulo da Costa 
31928730604; Objeto: Registro de preços para futura e eventual locação de estrutura para eventos culturais; 
Valor: R$369.900,00; Vigência: 22/11/2021 a 22/11/2022 – Processo Licitatório nº 047/2021 – Pregão 
Presencial nº 023/2021. 

Ata de Registro de Preços nº 037/2021; Fornecedor: Minas Serviços e Locações Eireli; Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual locação de veículos e máquinas pesadas; Valor: R$906.300,00; Vigência: 26/11/2021 a 
26/11/2022 – Processo Licitatório nº 050/2021 – Pregão Presencial (por adesão) nº 026/2021. 

Ata de Registro de Preços nº 038/2021; Fornecedor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda; Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de administração e gerenciamento do 
fornecimento de materiais de construção por meio de cartão magnético, através de rede de estabelecimentos 
credenciados; Valor: R$900.000,00; Vigência: 30/11/2021 a 30/11/2022 – Processo Licitatório nº 046/2021 – 
Pregão Presencial nº 022/2021. 

LEI 

LEI MUNICIPAL Nº 403/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 
DE CAMPANÁRIO-MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Campanário, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campanário, Estado de Minas Gerais, para o 
exercício financeiro de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes 
do Município e seus órgãos da Administração Pública Municipal direta. 

Art. 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município estima a receita e fixa a despesa para o 
exercício de 2022 em R$27.829.500,00 (vinte e sete milhões oitocentos e vinte e nove mil e quinhentos 
reais) para Administração Direta e indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta lei. 

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes 
e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, 
com o seguinte desdobramento: 

DESDOBRAMENTO DA RECEITA 

RECEITAS CORRENTES 27.083.000,00 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 705.000,00 

Contribuições 669.000,00 

Receitas Patrimoniais 194.000,00 

Receitas de Serviços 30.000,00 

Transferências Correntes 23.413.000,00 

Outras Receitas Correntes 880.000,00 

Comtribuições Sociais 1.192.000,00 

Receitas Retificadoras -3.288.000,00 

RECEITAS DE CAPITAL 4.034.500,00 

Operações de Créditos 200.000,00 

Alienação de Bens 4.000,00 

Transferências de Capital 3.830.500,00 

TOTAL GERAL 27.829.500,00 
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Art. 4º - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programas de 
Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta lei e na forma dos quadros abaixo. 

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 

01- Legislativa 1.100.000,00 

02- Judiciária 624.000,00 

04- Administração 2.557.600,00 

06- Segurança Pública 24.000,00 

08- Assistência Social 1.615.600,00 

09- Previdência Social 2.976.000,00 

10- Saúde 5.686.480,00 

12- Educação 6.123.580,00 

13- Cultura 14.000,00 

15- Urbanismo 3.086.740,00 

16- Habitação 203.500,00 

17- Saneamento 280.500,00 

18- Gestão Ambiental 19.000,00 

20- Agricultura 196.000,00 

23- Comercio e Serviços 115.000,00 

24- Comunicações 13.000,00 

25- Energia 772.000,00 

26- Transporte 1.130.000,00 

27- Desporto e Lazer 705.500,00 

28- Encargos Especiais 177.000,00 

99 - Reserva de Contingência 410.000,00 

TOTAL 27.829.500,00 

 

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.100.000,00 

Câmara Municipal 1.100.000,00 

EXECUTIVO MUNICIPAL 26.729.500,00 

Gabinete do Prefeito 741.000,00 

Secretaria Municipal de Administração 1.664.000,00 

Secretaria Municipal de Fazenda 1.434.000,00 

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 5.966.980,00 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 6.453.580,00 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos 5.647.840,00 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agropecuária 311.000,00 

Secretaria Municipal de Assistência Social 1.615.600,00 

Secretaria Municipal Lazer e Turismo 389.500,00 

Regime Próprio de Previdência Social 2.506.000,00 

TOTAL GERAL 27.829.500,00 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo está autorizado a: 
I - a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do valor total do orçamento nas dotações que se 
fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2022, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação 
parcial e/ou total de dotações conforme dispõe o art. 43 da Lei 4.320/64. 
II - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2022, utilizando a totalidade do 
limite apurado do excesso de arrecadação efetivamente realizado; 
III - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2022, utilizando a totalidade do 
limite do superávit financeiro apurado no exercício anterior; 
IV - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2022, utilizando a totalidade do 
produto de operação de crédito autorizada;  
V - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento oriundas de créditos especiais, que se fizerem 
insuficientes, durante a execução orçamentária de 2022, podendo, para tanto, utilizar-se dos limites previstos nos 
incisos I, II e III deste artigo; 
VI - proceder à criação de novas fontes de recursos nas receitas e despesas cuja previsão inicial não contemplou; 
VII - realizar a alteração de saldo nas fontes de recursos consignadas no mesmo elemento de despesas sem 
prejuízo ao índice de suplementação aprovado no inciso I deste artigo. 
VIII - proceder à criação de naturezas de despesas nas ações constantes na lei orçamentária anual. 

Art. 6º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a: 
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I - atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos 
oriundos de anulações de dotações; 
II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, 
mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação; 
III - atender despesas financiadas com recursos de operações de créditos; 
IV - incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2021, e o excesso de arrecadação, quando 
se configurar receita do exercício superior às previsões desta Lei. 

Art.8º - 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, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2022. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. 

FAUSTO DUARTE 
Prefeito Municipal 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 404/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O 
QUADRIÊNIO 2022-2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Campanário-MG para o período de 2022 a 2025 em 
cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal. 

Art. 2º - O Plano Plurianual tem como diretrizes: 
I - promoção do desenvolvimento sustentável e solidário; 
II - realização de políticas públicas para a cidadania, a afirmação dos direitos e da justiça social; 
III - efetivação da democracia, da qualidade da gestão pública e a ampliação da participação popular. 

Art. 3º - Os objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Plurianual são: 
I - estimular a geração de trabalho e emprego em vários setores da economia local, através do incentivo ao 
empreendedorismo, a fim de promover a geração e distribuição da renda; 
II - implementar política municipal de abastecimento alimentar, capaz de estimular a produção diversificada da 
agropecuária, a fim de incidir na geração de renda e empregos no campo, com atenção especial para a agricultura 
familiar; 
III - qualificar a infraestrutura urbana e rural, especialmente para resolver problemas estruturais pela intervenção 
em pontos estratégicos; 
IV - promover o comprometimento de agentes públicos e privados com a conservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais, por meio de estratégias de desenvolvimento sustentável; 
V - garantir o direito humano à saúde, por meio de promoção da políticas públicas que efetivem o acesso universal 
aos serviços e ações em saúde, desenvolvidos com qualidade e para efetivar a realização do Sistema Único de 
Saúde (SUS); 
VI - garantir o direito humano à educação, por meio da promoção de políticas públicas que efetivem a educação 
básica como mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania; 
VII - garantir o direito à assistência social, por meio da promoção de política pública articulada e coordenada que 
promova e proteja, com prioridade, os segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade; 
VIII - garantir o direito humano à moradia adequada, com atenção especial às populações de menor renda, 
atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social; 
IX - garantia do direito humano ao desenvolvimento artístico e cultural, por meio de políticas públicas de promoção 
da cultura popular, do desporto e do lazer; 
X - contribuir com a promoção do direito de viver livre da violência, por meio de ações de integração comunitária e 
de articulação das ações de segurança pública com cidadania; 
XI - promover o acesso amplo e transparente à informação pública, a fim de fortalecer o exercício da cidadania e 
da participação democrática; 
XII - garantir a participação qualificada, permanente e consistente da cidadania na definição e na implementação 
de políticas públicas municipais; 
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XIII - garantir recursos financeiros para a implementação das prioridades políticas municipais, por meio do 
incremento do orçamento público com receitas próprias e com captação junto a órgãos federais e estaduais. 

Art. 4º - Os programas de ação da Administração Pública Municipal, constantes desta Lei, constituem os 
instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no período 
compreendido neste Plano Plurianual. 

Art. 5º - As metas financeiras estabelecidas para o período do Plano Plurianual constituem-se em limite de 
programação a ser observado em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como 
em propostas para créditos adicionais. 

Art. 6º - Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das 
despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em 
propostas para créditos adicionais. 

Art. 7º Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias 
do Município, de suas Autarquias e Fundações, das transferências constitucionais, das operações de crédito 
firmadas, dos convênios com o Estado e a União, das emendas parlamentares e de parcerias com a iniciativa 
privada. 

Art. 8º - A inclusão de novos programas, bem como a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta Lei, 
serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou de revisões específicas. 

§ 1º Os Projetos de Lei de revisão anual, se necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 30 de 
etembro dos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025. 

§ 2º As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, poderão 
promover ajustes no Plano Plurianual, desde que guardem consonância com suas diretrizes estratégicas e com 
seu cenário de financiamento, mantendo-se os ajustes efetuados nos exercícios subsequentes. 

§ 3º Considera-se alteração de programa: 
I - modificação da denominação, do objetivo, do público-alvo e dos indicadores e índices; 
II - inclusão ou exclusão de ações e produtos; 
III - alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, das metas e custos. 

§ 4º As alterações do Plano Plurianual, resultantes da mudança do cenário de financiamento, deverão ser objeto 
de projeto de lei específico a ser encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com a devida justificação. 

Art. 9º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas em cada Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, em cada Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, assim como nas Leis de revisão 
do Plano Plurianual. 

Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que 
se vinculam. 

Art. 10 - Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de projetos que estejam 
especificados no Plano Plurianual, observados os montantes de investimento correspondentes. 

Art. 11 - O Plano Plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e anualmente avaliados. 

Art. 12 - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada no acompanhamento, na 
avaliação e na revisão do Plano Plurianual, nos termos da legislação municipal. 

Art. 13 - O Poder Executivo divulgará, por meio eletrônico no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, a 
íntegra desta lei, bem como as alterações consolidadas e os relatórios anuais, no prazo de até 60 (sessenta) dias 
após sua respectiva aprovação. 

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. 

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 

FAUSTO DUARTE 
Prefeito Municipal 
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