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tll:r 
LEI Nº 1.950, DE 23 DE JUNHO DE 2022. 

DbptJe sobre a correçllo d e numeraç{Io de leis 
complementares e ordinárias do Município 
de Oeiras-PI e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal de Oeiras - PI aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º Esta Lei dispõe sobre a correção de numeração de le is complementares e 
ordinárias do Município de Oeiras-PI publicadas no perlodo d e 1 ° de Janeiro de 2005 a 
31 de dezembro de 2008, sem obediência da ordem cronológica historicamente adotada 
pelo Município. 

Art. 2° Ficam alteradas as numerações das leis complementares e ordinárias do 
Município de Oeiras nos seguintes termos: 

1 - Lei Ordinária nº 00 l /2005, de 05 de maio de 2005, que considera Feriado Municipal 
a Sexta-feira de Passos, deve constar como Lei nº 1.654 , d e 05 de maio de 2005; 

li - Lei Ordinária n º 002/2005, de 12 de maio de 2005, que dispõe sobre concessão 
mensal e ajuda financeira a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Oeiras
APAE, deve a constar como Lei n º 1.655/2005, de 12 de maio de 2005; 

III - Lei Ordinãria nº 003/ 05 , de 17 de junho de 2005, que cria a Guarda Municipal e dá 
outras providências, deve a Lei nº l .656/05, de 1 7 de junho de 2005. 

IV - L e i Ordinária nº 004/05, de 20 de junho de 2005, que abre crédito adicional no 
Orçamento Vigente no valor de R$ 60.000,00 (SESSENTA M "IL REAIS), destinndo a 
implantação e manutenção da Guarda Municipal e dá outras providências, deve constar 
como Lei n º 1.657/05, de 20 de junho d e 2005. 

V - Lei Complementar n º 005/2005, de 05 de julho de 2005, que estabe lece sobre as 
diretrizes orçamentárias para 2006, deve constar como Lei n º 1658, de 05 de julho de 
2005. 

VI- Lei Complementar nº 006/2005, que prevê o reajuste de remuneração dos 
professores, deve constar como Lei n º 1659. 

Vil- Lei Complementar n º 007/2005, de 27 de julho de 2005, que cria o F.M.H.1.S
Fundo Municipal de Habitação d e Interesse Social, deve constar como i n º 1660, de 
27 d e julho de 2005. 
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V III - Lei Comple m e ntar n º 008/2005, de 27 de julho de 2005, que dispõe sobre o PSH
Programa de Subsidio à Habitação de Interesse Social , deve constar como Lei n º 1661, 
de 27 de julho de 2005. 

lX- Lei Complementar n º 009/2005, de 20 de dezembro d e 2005, que dispõe sobre a lei 
orçamentária unuul do Município, deve constar como Lei n º 1662, de 20 de dezembro 
de 2005. 

X- Lei Complementar n º0 10/2005, de 20 d e dezembro de 2005, que estabelece o Plano 
Plurianual de Aplicação, deve constar como Lcj n º 1663, de 20 de dezembro de 2005. 

X I- Lei Complementar n º 00J/2006, de 07 de abril de 2006, que estabelece sobre a 
doação de terreno para a UFPI- Universidade Federal do Piauí, deve constar como Lei 
n º 1664, de 07 de abri l de 2006. 

Xll- Lei Complementar n º 012/2006, de 30 de junho de 2006, que dispõe sobre o 
reconhecimento de utilidade pública a Fundação Nogueira Tapeti, deve constar como 
Lei nº 1.665, de 30 de junho de 2006. 

XJH- Lei Complementar que preceitua sobre a Lei d e Diretrizes Orçamentárias-LDO 
para 2007, deve constar como Lei n º 1.666. 

XIV- Lei Complementar nºl4/2006, de 12 de setembro de 2006, que atribui nome a 
Esco la Municipal , deve constar como Lei n º 1.667, de 12 de setembro de 2006. 

XV- Lei Complem.entar n º O 14/2006, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 
Lei O rçamentária Anual- LOA, para o exercício de 2007, deve constar como Lei n º 
1.668, de 20 de dezembro de 2006. 

XVI- Lei Complementar que dispõe sobre den. de logradouros e prédios públicos, deve 
constar como Lei n º 1.669. 

XVII- Lei Complementar n º O l /2007, de 08 de março de 2007, que estabelece sobre 
carta de c rédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, deve constar como 
Lei n º 1.670, de 08 de março d e 2007. 

XVIIJ- Lei Complementar n º 01/2007, de 10 de maio de 2007, que atribui nome à Rua 
Sol Nascente, deve constar como Lei n º 1.671 , de l O de maio de 2007. 

XIX- Lei Complementar n º 003/2007, de 08 de junho de 2007, que dispõe sobre licença 
maternidade, deve constar como Lei n º 1.672, de 08 de junho de 2007. 

ti 

XX- Lei Complementar n º 004/2007, de 23 de agosto de 2007, que versa sobre a 
... _, ____ .. ~ ·--~-... -- • m ... ,, .. -•·=( I 
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XXI- Lei Complementar n º 005/2007, de 05 de julho de 2007, que preceitua sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias- LDO para o exercício de 2008, deve constar como Lei nº 
1.674, de 05 de julho de 2007. 

XXJ I- Lei Complementar n º 005/2007, de 23 de agosto de 2007, que estabelece sobre o 
abono salarial dos professores, deve constar como Le i n º l .675, de 23 de agosto de 
2007. 

XX.UI- Lei Complementar n º 006/2007, de 23 de agosto de 2007 ,que dispõe sobre a 
abertura de crédito no orçamento, deve cons tar como Lei n º 1 .676, de 23 de agosto de 
2 007. 

XXIV- Lei Complementar n º 008/2007, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a 
Lei Orçamentaria Anual- LOA para o exercício de 2008, deve constar como Lei n º 
1.677, de 14 de dezembro de 2007. 

:XXV- Lei Comple mentar, d e 06 de novembro de 2007, que preceitua sobre a concessão 
de adicional para os agentes de saúde, deve constar como Lei n º 1.678, de 06 de 
novembro de 2007. 

:XXVI- Lei Complementar n º O 1/2008, de 06 de maio de 2008, que prevê sobre o 
reconhecimento de utilidade pública a Associação mãos de Oeiras, deve constar como 
lei nº 1679, de 06 de maio de 2008. 

X:XV II - Lei Complementar n º 02/2008, de 28 de junho de 2008, que estabelece sobre o 
repasse para o Poder Legislativo, deve constar como lei n º 1.680, de 28 de junho de 
2008. 

XXVIII- Lei Complementar n º 03/2008, de 26 de junho de 2008, que preceitua sobre a 
Lei de Diretrizes O rçamentarias-LDO para o exercício d e 2009, deve constar como Lei 
n º 1.681, de 26 de junho d e 2008. 

XXIX- Lei Compleme ntar n º 05/2008, de 3 1 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a 
Lei Orçamentaria Anual- LOA, para o exercício de 2009, deve constar como Lei n º 
1.682, de 31 de dezembro de 2008. 

Art. 3º As alterações impostas pelo art. 2° objetivam, exclus ivamente, a correção fonnal 
das numerações equivocadas, e não implicam alteração nas vigências originais das 
respectivas leis. 

Parágrafo único. F icam dispensadas novas publicações das leis de trata o art. 2° e seus 
incisos, devendo a autoridade competente promover as averbações dns novas 
numerações das leis d e que trata o artigo citado. 

Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias em vigor, de acordo com a Lei Orçamentária Anual vigen 
suplementadas se necessário. 
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Art. 5° A e laboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e atos normativos 
do Município de Oeiras observarão, no que couber, as disposições da Lei 
Complementar federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. 

Art. 6° Esta Lei entra em v igor na data d e s u a publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municip 

opes 
Prefeito Municipa l 

Luiz H e nrique Barbosa Nunes 
Secretário Munic ipal de Administração 

Assinada e registrada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de 
Oeiras/PI, aos vinte e três dias do mês de Junho do ano de dois mll e vinte e dois 
e publicada nos termos da Lei Orgãnlca Munlclpal. 

cag~~r!fuo 
Carla de Almeida Laure ntino Martins 

Chefe de Gabinete 
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