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LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº. 075, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
Altera dispositivo da Lei Complementar nº. 001, de 30 de
junho de 2009 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o art. 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei Complementar:
Art. 1º. A tabela constante do artigo 9º da Lei Complementar nº. 001, de 30 de junho de 2009, passa a
vigorar com a seguinte redação:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

“Art. 9º. .................................................................................................................
...............................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº. 074, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015

CODIFICAÇÃO
DAM 01
DAM02
DAM03
DAM04
DAM05
DAM06
DAM07
DAM08
DAM09
DAM10
DAM11
DAM12
DAM13

Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº.
062, de 19 de dezembro de 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o art. 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º. O inciso I e o §3º, ambos do art. 3º, da Lei Complementar nº. 062, de 19 de dezembro de
2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º. ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
I – os tomadores, pessoa física, com a indicação do seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF, identificados nas Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas (NFS-e) emitidas por prestadores de serviços do município;
...............................................................................................................................
§ 3º. A premiação dos contribuintes será definida por sorteio, enquanto a premiação das
entidades desportivas se dará mediante aferição das duas mais referenciadas pelos
contribuintes em cada mês, na forma da regulamentação.
................................................................................................................... (NR)”.

................................................................................................................... (NR)”.
Art. 2º. As Funções Comissionadas Técnicas, constantes da estrutura administrativa municipal,
passam a ter os seguintes valores:
FCTs
Função Comissionada Técnica I
Função Comissionada Técnica II
Função Comissionada Técnica III

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado de Piauí, 16 de dezembro de 2015.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal

REMUNERAÇÃO MENSAL
R$ 4.000,00
R$ 3.200,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.300,00
R$ 1.100,00
R$ 1.000,00
R$ 900,00
R$ 865,50
R$ 865,50
R$ 865,50
R$ 865,50

Valor (R$)
R$ 4.000,00
R$ 1.300,00
R$ 600,00

Art. 3º. Ficam mantidos os subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do
Município de Parnaíba, nos seguintes valores:
I – Prefeito: R$ 12.000,00;
II – Vice-Prefeito: R$ 6.000,00;
III – Secretário: R$ 5.000,00.
Art. 4º. Para fins de limitação de remuneração de servidores efetivos, em razão de imperativo
constitucional e considerando a impossibilidade de redução de salários desses agentes públicos, deve ser
considerada como remuneração do Chefe do Executivo o valor de R$ 15.197,41. No entanto, o pagamento
do Chefe do Executivo está limitado ao valor reduzido para R$ 12.000,00.
Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação com vigência até o dia 31 de dezembro de 2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 16 de dezembro de 2015.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal
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LEI COMPLEMENTAR Nº. 076, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

LEI Nº. 3.062, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
Incorpora as Gratificações Temporárias aos vencimentos
básicos dos servidores das carreiras que menciona e dá
outras providências.

Altera dispositivo da Lei Complementar nº. 001, de 30 de
junho de 2009 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o art. 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei Complementar:
Art. 1º. Fica inserido o inciso XIII, no artigo 41, da Lei Complementar nº. 001, de 30 de junho de
2009, com a seguinte redação:
Art. 41. .................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
XIII – gerenciar a Biblioteca Municipal.
................................................................................................................... (NR)”.
Art. 2º. O cargo de “Gerente da Biblioteca Municipal” passa a fazer parte da estrutura da Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 16 de dezembro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o artigo 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º. As Gratificações Temporárias, a que se referem os Decretos nos. 2.158, de 19 de maio de
2014; 2.163, de 19 de maio de 2014; 2.385, de 15 de abril de 2015; e 2.412, de 02, de junho de 2015, ficam
incorporadas aos vencimentos básicos dos servidores das seguintes carreiras:
I – Agente Administrativo Nível Médio;
II – Agente Administrativo Nível Superior;
III – Secretário Escolar;
IV – Auxiliar de Secretaria;
V – Técnico em Informática;
VI – Escriturário de Finanças;
VII – Digitador;
VIII – Atendente Social.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que
fazem jus à paridade, nos termos da Constituição Federal, cujas funções tenham equivalência com os cargos
das carreiras a que se refere o caput.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 16 de dezembro de 2015.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal
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LEI Nº. 3.063, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS – no
Município de Parnaíba (PI).

LEI Nº. 3.061, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
convênio com a Liga Parnaibana de Desportos - LPD e a
transferir recursos financeiros à referida entidade no
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o artigo 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Liga Parnaibana de
Desportos - LPD, inscrita no CNPJ nº 06.984.009/0001-60, e a transferir recursos financeiros no valor de R$
70.000,00 (setenta mil reais) à referida entidade para fins de realização do projeto titulado Campeonato
Amador Parnaibano 2015/2016.
Art. 2º. As despesas resultantes do artigo 1º desta Lei correrão por conta da Lei Orçamentária Anual
vigente (Lei nº 2.967, de 31 de dezembro de 2014), no órgão 3400 (Secretaria de Esportes e Lazer), na
unidade orçamentária 3402 (Superintendência de Esportes), na ação orçamentária 27.812.0027.0033
(Incentivo à Realização de Campeonatos e de Outras Atividades Esportivas), na natureza da despesa 3.3.50.41
(Contribuições) e na fonte de recursos 100 (Recursos Próprios do Município).
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a suplementações na dotação orçamentária
supramencionada e demais alterações orçamentárias necessárias para a execução do disposto nesta Lei em
conformidade com o artigo 5º da Lei Orçamentária Anual vigente.
Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 16 de dezembro de 2015.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere o art. 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS do Município de Parnaíba,
destinado a promover a regularização de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não inscritos
em Dívida Ativa.
§1º. Para os efeitos desta Lei, considera-se débito tributário o montante atualizado
monetariamente na data do pagamento à vista ou na formalização do contrato de parcelamento, obtido
pela soma dos valores do tributo devido, acrescidos de juros de mora, multas de toda natureza, inclusive
as de caráter moratório, e débito não tributário as multas de trânsito expedidas pelos Agentes de
Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança.
§2º. Poderão ser incluídos no REFIS municipal eventuais saldos de débitos tributários de
contribuintes que tenham apenas 1 (um) único parcelamento já efetuado com a Fazenda Pública
Municipal.
§3º. O REFIS municipal beneficia os débitos de ISSQN de contribuintes optantes pelo simples
nacional.
§4º. Não integrarão o REFIS municipal os débitos tributários oriundos de processos fiscais
nos quais estejam comprovada a prática de dolo, fraude ou conluio contra a Fazenda Pública.
§5º. O REFIS municipal, no que tange aos débitos tributários, será administrado pela Secretaria
Municipal da Fazenda, quando se tratar de débitos não inscritos em dívida ativa, e pela Procuradoria
da Fazenda do Município – PFM, no caso de débitos inscritos na dívida ativa do Município, e, no que tange
aos débitos não tributários – multas de trânsito, serão administrados pela Secretaria Municipal de
Transporte e Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança.
Art. 2º. O ingresso no REFIS municipal dar-se-á por opção do contribuinte, mediante
requerimento, no caso de parcelamento e reparcelamento, ou por pagamento de BOLETO/DATM
avulso à vista no período de vigência do programa.
§ 1º. Os débitos tributários já parcelados ou reparcelados, ajuizados ou não, serão negociados
separadamente por processo, tendo por base a atualização dos mesmos na data da formalização do
pedido de ingresso no REFIS municipal.
§ 2º. Os débitos tributários não constituídos, incluídos no REFIS municipal por opção do
contribuinte, serão declarados em termo de confissão de débitos na data da formalização do pedido de
ingresso.
§ 3º. Os débitos não tributários, incluídos no REFIS municipal, serão declarados em termo
de confissão de débitos na data da formalização do pedido de ingresso, que será constituído após
apuração de todos os débitos (multas de trânsito) lançados em nome do contribuinte.
§4º. A formalização do pedido de ingresso no REFIS municipal poderá ser efetuada em até
90 (noventa) dias após a publicação desta Lei.
Art. 3º. A formalização do pedido de ingresso no REFIS municipal implica o reconhecimento
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dos débitos tributários e não tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência prévia ou
sobrestamento de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual
se fundam, nos autos judiciais respectivos e da desistência prévia de eventuais impugnações, defesas
e recursos apresentados no âmbito administrativo, além da comprovação de recolhimento de custas e
encargos porventura devidos.
§ 1º. Verificando-se a hipótese de desistência ou sobrestamento dos embargos à execução
fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução, pelo prazo do parcelamento
a que se obrigou, obedecendo-se o estabelecido no art. 792, do Código de Processo Civil.
§ 2º. No caso do §1º deste artigo, liquidado o parcelamento nos termos desta Lei, o Município
informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção com fundamento no art. 156,
inciso I, do CTN c/c art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil.
§ 3º. Os devedores com depósitos judiciais efetivados em garantia do juízo terão sua adesão
ao REFIS municipal condicionada à previa liberação dos depósitos em favor da Fazenda Pública
Municipal, os quais servirão de pagamento, no todo ou em parte, dos débitos incluídos no REFIS.
§ 4º. Caso os valores depositados, previstos no parágrafo anterior, superem o total dos
débitos já calculados na forma do REFIS municipal, o devedor poderá levantar o valor remanescente
a seu favor após autorização expressa da Secretaria da Fazenda e/ou da PFM, conforme o caso.
Art. 4º. Sobre os débitos tributários incluídos no REFIS municipal, especificados no art. 1º,
incidirão atualização monetária, multa e juros de mora até a data da formalização do pedido de
ingresso, nos termos da legislação aplicável além de honorários advocatícios, quando se tratar de
débitos inscritos em dívida ativa.
§ 1º. Em caso de pagamento à vista, o débito tributário consolidado na forma do caput deste
artigo será cobrado com os seguintes descontos:
I – multa: 100% (cem por cento) de desconto;
II – juros de mora: 100% (cem por cento) de desconto;
III – honorários advocatícios: 100% (cem por cento) de desconto para os créditos inscritos
em dívida ativa;
IV – multas decorrentes de obrigação acessória: 50% (cinquenta por cento) de desconto,
exceto em casos de prática de dolo, fraude, simulação ou conluio contra a fazenda municipal.
§ 2º. Em caso de pagamento parcelado da obrigação principal, a multa terá desconto de
60% (sessenta por cento) e os juros de mora de 55% (cinquenta e cinco por cento). O pagamento
parcelado das multas decorrentes de obrigação acessória terá desconto de 30% (trinta por cento),
exceto em casos de prática de dolo, fraude, simulação ou conluio contra a fazenda municipal.
§ 3º. Sobre os débitos não tributários incluídos no REFIS municipal, em caso de pagamento
a vista terão desconto de 30% (trinta por cento) e, em caso de pagamento parcelado, terá desconto de
10% (dez por cento), sobre o valor do termo de confissão de débitos.

Art. 10. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições desta
Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.
Art. 11. O contribuinte poderá compensar do montante principal do débito tributário,
calculado na conformidade do art. 4º desta Lei, o valor de créditos líquidos, certos e não prescritos,
vencidos até o último dia do mês anterior ao da publicação desta Lei, que tenha contra o Município de
Parnaíba, excluídos os relativos a precatórios judiciais, permanecendo no REFIS municipal o saldo do
débito que eventualmente remanescer, nos termos do artigo 209, do CTM.
§ 1º. As entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta poderão apresentar
à compensação de que trata o caput deste artigo, créditos da União contra o Município de Parnaíba.
§ 2º. O contribuinte que pretender utilizar a compensação prevista neste artigo apresentará
na data da formalização do pedido de ingresso no REFIS municipal, além do valor dos débitos a
parcelar, o valor de seus créditos líquidos, indicando a origem respectiva.
§ 3º. Os débitos tributários de que trata o caput deste artigo serão corrigidos/convertidos nos
termos do art. 212, da Lei nº 2.210/2005, até a data da efetiva compensação.
Art. 12. Esta lei poderá, a critério da administração pública e levando-se em consideração
a situação financeira do Município, ser prorrogada, por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal,
pelo mesmo prazo constante no art. 2º, § 3º.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº. 2.906, de 13 de
junho de 2014.

Art. 5º. Em caso de pagamento parcelado, o débito tributário consolidado na forma do
caput, do art. 4º e o débito não tributário, consolidado na forma do §3º, do art. 4º, ambos desta Lei, serão
cobrados conforme tabela constante nos Anexos I e II, respectivamente.
§ 1º. No caso de parcelamento administrativo de débito tributário superior ao valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), deverá ser exigido garantia na forma seguinte:
I - o valor dos bens dados em garantia não poderá ser inferior ao valor do débito parcelado;
II - se a garantia for prestada através de bem imóvel deverá ser feita a competente averbação
na matrícula do bem no Registro de Imóveis;
III - se o bem dado em garantia for veículo automotor, deverá ser feita a competente
averbação no RENAVAM junto ao Departamento Estadual de Trânsito;
IV - se a garantia for prestada com outros bens móveis diferentemente de veículos
automotores e imóveis, o beneficiário do parcelamento assumirá a responsabilidade como fiel
depositário;
V - se o parcelamento ocorrer na via judicial, o devedor deverá apresentar auto de penhora
de tantos bens quantos forem necessários para a cobertura total da dívida.
§ 2º. O valor de cada parcela mensal não poderá ser inferior a 10 (dez) Unidades Fiscais
do Município de Parnaíba (UFMP);
§ 3º. O saldo devedor do débito parcelado será atualizado, anualmente, pela variação da
UFMP.
§ 4º. No caso de débito tributário, após o pagamento da última parcela, caberá à Secretaria
da Fazenda, através da Diretoria de Fiscalização, apurar a exatidão de todos os pagamentos efetuados
para, em se verificando que os mesmos observaram as normas do REFIS do Município de Parnaíba,
dar a quitação definitiva do débito e, posteriormente, informar à PFM quando for o caso.
§ 5º. No caso de débito não tributário, após o pagamento da última parcela, caberá à
Secretaria de Transporte e Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança apurar a exatidão
de todos os pagamentos efetuados para, em se verificando que os mesmos observaram as normas do
REFIS do Município de Parnaíba, dar a quitação definitiva do débito.
Art. 6º. O montante residual, representado pelos valores dispensados, somente será exigido
caso o contribuinte seja excluído do REFIS municipal.
Art. 7º. O vencimento da primeira parcela dar-se-á na data da assinatura do termo de
confissão de dívida de ingresso no REFIS municipal e as demais parcelas no último dia útil dos meses
subsequentes.
§1° Caso o parcelamento seja realizado na forma do §1º do artigo 5º desta Lei, a emissão
da primeira parcela ficará condicionada a apresentação de documento apto a demonstrar a efetivação
dos gravames exigidos pelos incisos II, III e IV do artigo 5º.
§2° O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará na cobrança dos acréscimos
moratórios previstos na legislação tributária municipal vigente.
Art. 8º. O ingresso no REFIS municipal sujeita o contribuinte à aceitação plena e irretratável
de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida
relativa aos débitos tributários e não tributários nele incluídos. Também haverá o reconhecimento
expresso da certeza e liquidez do crédito tributário correspondente, produzindo os efeitos previstos no
art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
§ 1º. A homologação do ingresso no REFIS municipal dar-se-á no momento do pagamento
à vista ou da primeira parcela, para os casos de parcelamento previstos no art. 5º desta Lei.
§ 2º. A homologação dos créditos que o contribuinte tenha contra o Município de Parnaíba,
apresentados à compensação prevista no art. 11 desta Lei, dar-se-á na forma disposta no art. 209, da
Lei 2.210/2005.
Art. 9º. O contribuinte será excluído do REFIS municipal, sem notificação prévia, diante da
ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
I – estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela há mais de 60 (sessenta) dias;
II – não comprovação da desistência previa de que trata o art. 3º desta Lei, no prazo de 60
(sessenta) dias, a partir da data de homologação dos débitos tributários no REFIS municipal;
III – decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica;
IV – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão ou aquela que
incorporar a parte do patrimônio assumir, solidariamente, com a cindida as obrigações do REFIS
municipal.
V – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei
§ 1º. A exclusão do contribuinte do REFIS municipal implicará a perda dos benefícios desta
Lei, acarretando a exigibilidade do saldo devedor, representado pelo montante das parcelas
remanescentes, e, no caso do crédito tributário, constituída pelos descontos de multas e juros moratórios.
§ 2º. O REFIS municipal não configura novação ou moratória.
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Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado de Piauí, 16 de dezembro de 2015.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal
ANEXO I DA LEI Nº. 3.063, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
Débito Tributário
Valor do débito em UFMP

Até 50,00
De 50,01 a 200,00
De 200,01 a 600,00
De 600,01 a 1.200,00
De 1.200,01 a 2.400,00
De 2.400,01 a 6.000,00
De 6.000,01 a 10.000,00
De 10.000,01 a 15.000,00
De 15.000,01 a 30.000,00
De 30.000,01 a 50.000,00
Acima de 50.000,00

Quantidade de
parcelas
Não parcelar
05
10
16
20
30
34
40
46
54
60

ANEXO II DA LEI Nº. 3.063, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
Débito Não Tributário

Até 10,00
De 10,01 a 20,00
De 20,01 a 60,00
De 60,01 a 100,00
De 100,01 a 200,00
De 200,01 a 400,00
De 400,01 a 600,00
De 600,01 a 800,00
Acima de 800,00

Valor do débito em UFMP

Quantidade de
parcelas
Não parcelar
02
03
04
06
10
12
14
18
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.066, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

LEI Nº. 3.064, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
Disciplina a Concessão de Direito Real de Uso a pessoas
físicas ou jurídicas não publicas, do imóvel de
propriedade da União, classificado como acrescido de
marinha, localizado no Bairro Nossa Senhora do Carmo,
com área de 190.000,00m² ou 19,00ha, cedido ao
Município de Parnaíba, conforme Portaria nº. 29, de 13
de agosto de 2015, da Superintendência do Patrimônio
da União do Estado do Piauí.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o artigo 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Concede o Título de Cidadania Parnaibana à Sra.
Floriza Sales Fontenele e dá outras providências .
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o artigo 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a present e Lei:
Art. 1º. Concede o Título de Cidadania Parnaibana à Sra. FLORIZA SALES FONTENELE, por
seus relevantes serviços prestados ao Município de Parnaíba e à sua população.
Art. 2º. A entrega do Título de que se trata esta Lei será feita em data a ser combinada com a
homenageada em Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real de Uso, para fins de regularização
fundiária, do imóvel de propriedade da União, classificado como acrescido de marinha, localizado no Bairro
Nossa Senhora do Carmo, com área de 190.000,00m² ou 19,00ha, cedido ao Município de Parnaíba, conforme
Portaria nº. 29, de 13 de agosto de 2015, da Superintendência do Patrimônio da União do Estado do Piauí, por
meio de Decreto Municipal.
§ 1º. A Concessão de Direito Real de Uso de que trata o caput será concedida a pessoas físicas ou
jurídicas não públicas.
§ 2º. Os procedimentos e a efetivação das concessões de direito real de uso devem também obedecer
aos parâmetros contidos na legislação federal, conforme procedimentos administrativos da Secretaria do
Patrimônio da União – Superintendência Regional do Piauí.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 16 de dezembro de 2015.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.065, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
Institui o mês “Novembro Azul” dedicado às ações
educativas para prevenção do câncer de próstata e à
saúde do homem.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o artigo 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º. Fica instituído no Município de Parnaíba-PI o mês “Novembro Azul”, destinado à orientação,
conscientização, combate e prevenção do câncer de próstata e outras problemáticas relacionadas à saúde do
homem.
Art. 2º. O mês “Novembro Azul” passará a integrar o calendário oficial de eventos do Município e
realizar-se-á anualmente no referido mês.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 16 de dezembro de 2015.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal

2015

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 16 de dezembro de 2015.
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal
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LICITAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA RECEITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Pelo presente Edital de Intimação Administrativa, Secretaria da Fazenda do município de
Parnaíba, representada pela Secretária Acácia Maria do Vale Caldas Areal, em conformidade com art. 184,
Inciso IV e art. 186, Parágrafo Único, da Lei Complementar Municipal nº2.210, de 28 de dezembro de 2005 e
art. 196, inciso II, do Decreto Municipal nº321/2006, INTIMA o contribuinte Ivaldo Albuquerque
Cardoso, portador do CPF 307.151.303-82, inscrito no município sob nº1.899, para que compareça no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente Edital, à sede dessa Prefeitura Municipal,
na Secretaria da Fazenda – Coordenação da Receita, no horário das 8:00 às 13:00h, a fim de regularizar as
parcelas do Parcelamento de Débitos Tributários nº22/2015, firmado através de T ermo de Reconhecimento,
Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida com o Município de Parnaíba, processo
administrativo nº2015/0016683.
O contribuinte abaixo mencionado foi notificado administrativamente, com expedição de
Aviso de Recebimento (AR), para regularização da situação fiscal. No entanto a correspondência foi
devolvida, tendo em vista que o contribuinte não foi encontrado no endereço cadastrado nesta Prefeitura,
conforme informado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Parnaíba.
Sendo assim, após o prazo mencionado acima, serão adotadas as medidas cabíveis, em
conformidade com o disposto no artigo 196, do Decreto Municipal nº321/2006.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro não possam alegar
desconhecimento é passado o presente EDITAL, que será afixado no prédio dessa Prefeitura e publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, aos 17 dias do mês de dezembro do
ano de 2015.
__________________________________
Acácia Maria do Vale Caldas Areal
Secretária da Fazenda
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Edifício Elias Ximenes do Prado – Praça da Graça, s/n.
Fones: 0xx 86 3322-3734 – 3322-3109
CNPJ: 14.396.234/0001-04
PARNAÍBA - PIAUÍ

DECRETO LEGISLATIVO Nº 316/2015
Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Sr.
GILBERTO ESCÓRCIO DUARTE, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piauí, no uso de suas
atribuições legais,
Faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo ao Sr. Gilberto Escórcio Duarte, pelos seus
relevantes serviços prestados ao Município de Parnaíba e à sua população.
Art. 2º. A entrega da honraria de que trata este artigo será feita em data a ser combinada com o
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal.
Art. 3º. Este Decret o Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Parnaíba, 16 de Novembro de 2015.
GUSTAVO COSTA E SILVA
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Edifício Elias Ximenes do Prado – Praça da Graça, s/n.
Fones: 0xx 86 3322-3734 – 3322-3109
CNPJ: 14.396.234/0001-04
PARNAÍBA - PIAUÍ

DECRETO LEGISLATIVO Nº 317/2015
Concede a Medalha do Mérito Legislativo Municipal ao
Advogado Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piauí, no uso de suas
atribuições legais,
Faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Municipal ao Senhor Advogado Francisco
Valdeci de Sousa Cavalcante por seus relevantes serviços prestados ao Município de Parnaíba e à sua
população.
Art. 2º. A entrega da medalha de que trata o presente Decreto Legislativo será feita em Sessão Solene
da Câmara Municipal, em data a ser combinada com o homenageado.
Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Parnaíba, 03 de Dezembro de 2015.
GUSTAVO COSTA E SILVA
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Edifício Elias Ximenes do Prado – Praça da Graça, s/n.
Fones: 0xx 86 3322-3734 – 3322-3109
CNPJ: 14.396.234/0001-04
PARNAÍBA - PIAUÍ

ATA-AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE O ORÇAMENTO FINANCEIRO DO ANO DE
2016 – Aos oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Parnaíba, estado do
Piauí, na sede da Câmara Municipal, localizada na Praça da Graça S/N°, Edifício Elias Ximenes do Prado, às
9:00 horas da manhã. Se fizeram presentes as seguintes autoridades: Vereador e Presidente da Comissão de
Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira; Antonio Alves Cardoso, os Vereadores Francisco Astrogildo
Fernandes Lima, Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado , Antonio Fortes Diniz, Carlson Augusto C.
Pessoa, André Silva Neves, Francisca das Chagas Castelo Branco Neta, Bernardo de Claraval N. Rocha,
Ricardo de Lima Veras, Sra. Maria das Graças Nascimento; moradora do bairro São Judas Tadeu. Após
registro das autoridades o Sr. Presidente da Comissão declarou aberta esta audiência saudando a todos os
presentes e fez uma rápida explanação sobre a Lei Orçamentária anual para o exercício financeiro de 2016, e
disse que a proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à
elaboração de Orçamento Público. Esta Lei estima a receita do Município de Parnaíba para o exercício de
2016 no montante de R$ 322.881,584,00 (Trezentos e vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil e
quinhentos e oitenta e quatro reais), e fixa a despesa em igual valor nos termos do art. 165, § 5°, da
Constituição da República Federativa do Brasil, compreendendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, Lei
n° 3.000, de 17 de Junho de 2015. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do
Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta. Orçamento da
Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele
veiculados, Logo após sua explanação e em atendimento ao pedido dos Edis presentes o Sr. Presidente da
Comissão discriminou valores destinados a algumas Secretarias dentre elas Secretaria de Saúde R$
79.816.068,00, Secretaria de Infraestrutura R$ 32.541,935,00, Secretaria de Educação R$ 79.931.753,00,
Câmara Municipal R$ 8.471.400,00, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos R$ 489.000,00.
Todos os Vereadores fizeram sua fala a maioria dos presentes reclamaram da ausência das comunidades
apenas a Sra. Maria da Graças Nascimento, moradora do bairro São Judas Tadeu, embora tenha sido
amplamente divulgado, também informaram que irão providenciar suas Emendas ao Orçamento e ficarão no
aguardo de serem atendidas. Em seguida o Sr. Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada esta
Audiência. E, eu, Angela Maria S. Nojosa, lavrei a presente Ata, a qual será assinada pelo Sr. Presidente da
Comissão e os demais presentes, se assim desejarem. Anexo as assinaturas dos presentes.
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