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Lei N.°275/2022     Cocal de Telha-PI, 05 de julho de 2022. 

“Autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento Geral do 

Município, do Exercício de 2022, no valor de R$ 130.000,00 (Cento e 

trinta mil reais), com a finalidade de aplicar os recursos da Cessão 

Onerosa do Bônus do Pré-Sal, conforme Lei Federal n.º 13.885, de 17 

de outubro de 2019, e dá outras providências." 

A Câmara Municipal de Cocal de Telha, Estado do Piauí, aprovou e eu, Prefeita 

Municipal, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, sanciono a 

seguinte Lei:  

Art. 1.º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, crédito 

adicional especial às dotações do orçamento vigente no valor de 130.000,00 (Cento e trinta 

mil reais), para criar dotações orçamentárias, com a finalidade de aplicar os recursos da 

cessão onerosa do bônus do Pré-Sal, conforme Lei Federal n.º 13.885, de 17 de outubro de 

2019, conforme disposto nos artigos 40 a 43 da Lei n.º 4.320/64. 

Art. 2.º Ficam criadas as fontes de destinação de recursos e as naturezas de despesas 

abaixo relacionadas, incorporando-as e os seus respectivos valores nas seguintes dotações do 

Orçamento do exercício de 2022: 

CÓDIGO ELEMENTO FONTE DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR R$ 

04.122.0005.1052.0000 44.90.51.00 899 Investimentos 130.000,00 

TOTAL 130.000,00 

Parágrafo único: Fica o Poder Executivo autorizado promover as alterações 

necessárias para compatibilização ao PPA e LDO, nos termos do art. 16, § 1.º, incisos I e II da 

Lei Complementar n.º 101/00. 

Art. 3.º Para fazer face à despesa estipulada no artigo 2.º, fica o Executivo Municipal 

autorizado a utilizar recursos decorrentes de Excesso de Arrecadação provenientes da cessão 

onerosa do Pré-Sal, conforme disposto no inciso I do § 1.° do art. 43 da Lei Federal n.° 

4.320/64, no valor de 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) 

Art. 4. º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cocal de Telha, Estado do Piauí, aos 05 (cinco) dias 

do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

 

 

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO 

Prefeita Municipal 
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