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Leis

ESTADO DA BAHlA

PREFEITURA
MUNICIPAL. DE PIATA
Praça izidro Viana, 38, Centro, CEP46765-000- CNPJ: 1J.075.0NU/0001,40
PROCESSO DE SANÇÃO

Considerando o disposto do Art. 136, inc.ll, da Seção

, do

capitulo ll da Lei Orgânica do Municipio de Piatä,

Considerando a importaância do Projeto de Lei n° 044/2022 que
"Dispoe sobre a Autorização para o Poder Executivo contratar operação de
crédito, oferecer garantias e dá outras providências", aprovado em sessao

ordinária, realizada no dia 29 de junho de 2022.
Faço Público e SANCIONO o Projeto de Lei 044/2022, que

passará a ser denominado LEI MUNICIPAL N° 344/2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIAT

ESTADO DA

BAHIA, 29 de junho de 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO

Prefeito Municipal
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ESTADOO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Isidro Viana, 38 -Centro

-

CEP 46.765-000- Piat-Ba.

LEI N° 344 DE 29 DE JUNHO DE 2022.
o
Dispõe sobre a Autorização para
Poder Executivo contratar operação
de crédito, oferecer garantias e da

outras prOvidènciasS.

O PREFEITO de

PlAT,

Estado da Bahia, faz saber que

a

Câmara

Municipal de

Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei
Art. 1°. Fica

o

Poder Executivo autorizado

a

contratar

e

garantir operação

de crédito

com a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, até o valor de R$6.822.871,82 (seis milhões,
dois
dois mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e
de
a
contratação
centavos), observadas as disposições legais em vigor para
pela
aprovadas
e
as
específicas
setor
o
com
condições
público
Operação de Crédito

Oitocentos e vinte

e

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL para a operação.

Parágrafo Unico. Os recursos resultantes do financiamento autorizado no caput
de obras e serviços de Infraestrutura e
seräo destinados à

deste

execução

artigo

Saneamento na estrada que liga a BA 148 ao Distrito de Inúbia, e corresponde ao

valor da contrapartida do Município.
Art. 20. Fica ainda o Municipio autorizado a ceder elou vincular por todo o tempo de
de crédito e até sua liquidação, em caráter irrevogável e
da

operação

vigência

irretratável:

I - como meio de pagamento do crédito concedido, as receitas de transferências dO
Mercadorias e Prestação de
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
e
e
Interestadual
Intermunicipal de Comunicações ICMS
de Transporte
-

Serviços

de sua titularidade, de que trata o art. 158, IV da Constituição Federal;

Il- como garantia do pagamento do crédito concedido, as receitas provenientes do
Fundo de Participação dos Municipios
FPM, de que trata o art. 159, I, b da

Constituição Federal
Parágrafo Unico. As receitas indicadas nos incisos anteriores serão alteradas, em
caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente
em sua substituição, independentemente de nova autorização.
Art. 3.

O Chefe do Poder executivo fica autorizado a

constituir a

CAlIXA

ECONOMICA FEDERAL em mandatária do Municipio, com poderes irrevogáveis e
irretratáveis para receber junto ás fontes pagadoras das receitas de transferências
mencionadas nos incisos e ll do artigo anterior, os recursos vinculados, podendo a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL utilizar esses recursos no pagamento do que Ihe for
devido por força da operação de crédito de que trata esta Lei.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEZDQTIWMTHFNTZCREYXNE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Junho de 2022
4 - Ano VII - Nº 2046

Piatã

ESTADO DA BAHIAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAT
GABINETE DO PREFEITO
Praça Isidro Viana, 38- Centro

-CEP 46.765-000

Piatã-Ba.

S1 As receitas de que trata o inciso I do artigo
das obrigações pactuadas pelo Poder
Vencimentos
ECONOMICA FEDERAL autorizada a requerer as
dos

recursos para quitação
depositárias.

anterior serão exigidas noS
Executivo, ficando a CAIXA
transferências dos referidos

às

diretamente

débitos

instituições

financeiras

referidos no inciso l do artigo
deste
artigo se limitam aos casos de
os poderes mencionados no caput
vencidas e não pagas da
às
se
e
parcelas
restringem
inadimplemento do Municipio

Em
anterior,

$20

se

tratando do recebimento dos

recursos

divida.
Art. 4°. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias,

contratação da operação de crédito autorizada por
respectivo instrumento contratual.

contados da

esta

Lei, cópia

do

Art. 5. Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos as

operações de crédito

a

que

se

refere

o

art. 1° desta Lei.

Art. 6°. Fica o Chefe do Executivo autorizado a adotar as providências necessárias

para viabilizar a contratação da operação de crédito, inclusive efetuar o pagamento
de tarifas bancárias, abrir créditos adicionais ao orçamento, se necessários,
destinados ao pagamento das obrigações decorrentes das operações de crédito de

que trata esta Lei,
de

e

que

participação
e ainda, abrir

projetos,

dotações

se

vençam neste exercicio, bem

como

para assegurar

a

próprios nas inversões necessárias para implantação dos
crédito especial no valor total, em caso de inexistência de

recursos

orçamentárias

próprias

para

assegurar

a

realização

do

programa

autorizado nesta Lei, podendo promover quaisquer modificações orçamentárias
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 7. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário e leis municipais que disponham sobre o financiamento
para a execução de obras e serviços de Infraestrutura e Saneamento na estrada que

liga

a

BA 148

ao

Distrito de Inúbia.

GABINETE DO PREFEITO DE PIAT

ESTADO DA BAHIA, VINTE E NOVE DE

JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
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Licitações

PREFEITURA DE PIATÃ – CNPJ: 13.675.681/0001-30
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2022

A Prefeitura de Piatã torna público a abertura de licitação Pregão Presencial- SRP nº. 008/2022,
do tipo “Menor Preço Por Item”, que será processado e julgado conforme Lei nº 10.520/02, Lei nº.
8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal nº. 8.250/14 e Decreto Municipal nº.
27/2015. Objeto: Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA para suprir as necessidades das
diversas Secretarias deste Município de Piatã, durante o período de 12 (doze) meses. Julgamento:
dia 13/06/2022, às 10:00hs (dez horas). Local: Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de
Piatã, sito no Loteamento Jardim Catedral, Centro, Piatã/Ba. INFORMAÇÕES: Setor de compras
e Licitações desta Prefeitura, no endereço supra informado e através do portal da transparência,
www.piata.ba.gov.br ou via Telefone (77) 3479-2116, no horário de expediente. Piatã, 29 de Junho
de 2022. Jader Luiz Azevedo da Palma – Pregoeiro.
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