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De 20 de junho de 

"1:- Is;s5e sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei ,OrçaMentária 
co. C..:.:eli:`,10 112.a11.0 r.:0 ano 2032, e dá outras ávidências". 

CAC-4,LC3 APARECWO MARTINES 
ALVES, Prefeito do Município de Nova 
Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso 
Ge suas legais atribuições, etc.; 

que a Câmara Municipal 
arp-fpu., e ele Ear,cipf,a e prornuisa a seguinte lei: 

2'. Asar: estalieleciclas, nos termos desta lei, as diretrizes para 
eb- 3o do Projeto 	Lei Orçareentária do Município, de conformidade com o Plano 

v-as ao a. ocíAo financeiro do ano 2002. 

nr.2'. A elabora;o da proposta orçamentária abrangerá os Poderes 
Lcd lati-vos, Exeoutivo, seus fundos e era-idades da administração direta e indireta, 
observando-se os seEuint C ji 'IVO 3: 

1— combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social; 

11 — dar 	Ao aos o t.darkte,s carentes, de prosseguirem seus estudos no 
ensino =Laia e superior; 

III — promover. • o desenvolvimento do Município e .o crescimento 

17 — 	 e reorganização dos serviços administrativos, 
e-fl'ioleacia de trabalho e de arrecadação;•• 

— assist0ncia 1 criança. e ao adolescente; 

71— re. 	irr2ra- estrutura urbana; 

VII— oferecer assistência ni£di.ea, o,dolUológica e ar.abulatorial à população 
oriente, 	3?:,sterri.a uriko 	Saúde. 

3°. As unidades orçi;:irle..3.tj.:I.`as dos Poderes Legislativo e Executivo, 
eoairuimarao aoI_Trepartarcento de Contabilidade e Orçamento suas propostas parciais até 
o dia 50 r'e Julho de 7001 . 

Art. 4°. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade 
co 	as diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 165, §§ 5°, 6°, 7°, e 8°, da Constituição 
F„,„ A, à Lei Federal a° 4.323 de 17 de Março de 1964, assim como à Lei Complementar 

o 	
de C/ 	Mais ais 2C 

tF:2.eo,, A lei orçamentária anual compreenderá: 



L — 

para o ano 2002, conterá as metas e 
.PO anexo ous 	a esta lei e ainda as seguintes disposições: 

1— CS 	 suas deuesas correntes até o limite 
O ano crc. curso consitIerad..as as suplementações, ressalvados os 

• Ca:: 	 OU. d-kninuicAo dos S2-27.5c.;cs a serem prestadOs; 

— 	est'.,inT:iva da rezei considerar-se-á a tendência do presente 
e o in-rernento da arrcadaç'ão decorrente das modificações na 

lezisiu?Lo 

— 	";;;SC: .•':53 e as C;37jeS-5.0 se-<:o orçadas segundo os preços vigentes em 

— 	nene poderá holuir novos projetos, desde que devidamente 
atendidos aqueles eira 	bem corno após contempladas as despesas 
de cons:.-.--v?.eo como pstrIrnônio público; 

— Zr.; "3.3 	 T;0211.-.) receitas de operações de crédito montante que 
seja su: 	ao des despesas de capital, excluídas as por antecipação da 

— cc 	 711...,‘?,r:sis a finalidade especifica deverão ser 
wre- 	 atend'inento do objeto de sua vinculação, 

< 	diverso d:.-.(11....els em que ocorrer o ingresso. 

ej, pcoje::-os a serem incluitios na lei orçamentária anual 
por ecpss, devidamente definida: nos respectivos 

2. 

Caro ocorra ei.;.s- ra,-)ão ds metas de arrecadação da recita, deverão 
cs 	 rcnect:.-..v.a=r.te, tcr decreto e ato da ir ra, determinar 

	

o 	elltre a receita e L. 

nlita:-)ão de cne trata este artiso será determinada por 
esmo rare -pwce.,-.1tual de redução proporcional ao déficit de 

	

2. ap,asa ara 	do orç.amento, o Poder Executivo 
de-,,Terá. esta; :. : a ro: :ariaçA finance.a e o cronograrna de execução mensal de 

resp.',;ctivas, serão programadas em 
metas de armo • 	 enefu.an.-2, qne os desernbolsos financeiros deverão ser 

em 
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§P 2°. A pro3ramação financeira e o cronograma de desembolso de que 
tratam este artigo pederãe se: reviseos no decorrer do exercício financeiro a que se 
referirem, ceieforme 	 aiseiradee em função de sua execução. 

L C°. Cs a.ac relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou 

Lene-Mel., tf:ou:ele _ 	 em renúncia, de receita deverão obedecer às disposições 

1.,ei ComplemerLee ri'  101, de 4 cie Maio de 2C DO, devendo estar acompanhados dos 

cleraceie.rati-vos 	iiee2ac,:c or2aneentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14. 

Excluena-se os atos relativos ao cancelamento de débitar: 

, 	 aes dos respectivos custos de cobrança. 

".; O Poder Executivo poderá ericarninhar projeto de lei visando 

revisão do sistema rerauae:atório de pessoal, particular-mente do plano de carreira e 

saiLic e-, incluindo: 

1 — a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de 

servidores; 

II — criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e 

alteração de estrutura de carreira; 

— o erovimento cie empregos e contratações de emergências estritamente 

necessária, resoeitada 'a legislação municipal vigente. 

. 

Jareo. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da 

exist.,'ne-ia 	".3-révie. de taçã.z..:  orçamentLia suficikte para atender as projeções de despesa 
de pessoal e aos ao:ie .:imos dele de.c.,.orrentes. 

A= t. :s..1Je 	total da -despesa com pss,soal . dos Poderes Executivo e 

Legislativo no mês, comada com a dos onze meses imediatamente. anteriores, apuradas ao 

final de cada quadril-nese:e, não eoderá exceder percentual apurado sobre a receita 

eorreiate exeeefelo aeterier, acrescido de até 1_0 (dez por cento), em termos 

pereentuais. 

O limite dr, que trata este ardo não poderá ultrapassar o limite 

meeerne ce C / 

e — 5% (seis „-s 	 fito -)ara 'o Poder Legislativo; 

TT  Cr.V C 	 'a sor cento) para o Poder Executivo. 

§- 2°. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não 
corriputE.dos as despesas: 

1—  de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

II — relativas a incentivos à demissão voluntária; 
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Ec'al e da competência de período anterior de 
O 

- .".-;013 	 in-i-erenáclio de fundo específico, custeadas 
cena 	-a-ae-,Tenientee: 

o de c.:e:e.-",:-..ribuiaõ-es dos segu:ado 3; 

.l.:,_11?1C,":;;Ja de 	trata o § 9' do art. 201 da 

V - 	receitas 	..inaz-,-nte arrecadadas pelo Fundo vinculado ..à 

C 	 "Pcde-aes Legislativos e Executivo serão 
...;ousáveis 	10 ';onaele 	',.;Ur..2C.E. e F. 	dos resu.l..ados dos programas inseridos 

na Lei 	 . 

de evelus?..9 das normas aplicáveis à criação, expansão 
oL. a ..:Siço.arriento 	a..„e2 seere_aeanneritais que 	aumento da despesa, 

aouels 	eujo ir.ontante corresponda a no máximo 
1V.; 	:eor c.;e:-Its;) da ieceit cor 	re,:fe:!--va somente ao mês anterior à 
autoolzaçLo 	res.eect:°./a. 

: o 	E7,:eceiv-o ices-lerá encaminhar à Câmara Municipal 
_os de 	d 	Joore alterações na :egislação tributélia, especiaLmente SO‘j,Te: 

- 	eueli-,..-2:;.;;:tio do Código Tributézio Municipal, de forma a 

— 
	 as isen;Ee- --. 'icia- Érias que contrariem o interesse público e 

In -- .e-ri.-[.:-.,o clas twLs, objca,yan.-.10 Sua adequação aos -,ustos efetivos dos 
,5, 	os ''.,-,:',s`,-,ac.:',os e ao exercia/10 d.o poder de polícia d.o Mu.T.'.elpio; 

f3- a-t3..,2 	.'`.;:',3 da ?lar. :-.a. Genérica de Valores ajustando-a. c'os movimentos 
(:' e vc...-o:a.: 	oo ,.,....er-„:.-„ato r.--..._),./L..::...).., . 	- 

nto 	sistema Cie fiscalização, cobrança, execução fiscal e 

A 	 deverá conter reserva de contingência para 
I 	b de -oass j:70,2 courd entes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

. A reses--ira de contingência corresponderá aos valores 
dos 	s° 	-?1,-- areceiza do rn±:..: de julho do corrente exercício, projetados 

o se- 	 de 5% (cf_aco 	cento) da receita corrente líquida. 

":.i„ 	 mensais de recursos' ao Poder Legislativo será 
prcpo :,ionalrasnLe com base na receita mensal efetivamente realizada de 
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forma a garantir e perfeito oquilforio eiltre a receita arrecadada e a despesa realizada, 
cbedecendo —se as dis)osições contidas na Emenda Constitucional n° 25, de 14 de 
fevereiro de 2000. 

A concessão de SU3VErtc,E.',es SO C 1J.5 e auxílios a instituições sem 
fins l lra ivos, e prec:ern serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação 
de.- ei-.£erá autoriza;:ão lejislativa e será caicitlada com base em unidade de serviços 
prestacloJ ou postos a diucsição dos interessados, ceei ecidos os padrões remimos de 
eficiência -pt'c-,/iarnente fixado peio Poder  ExeCut1V0. 

17. O custeio, Reio Pode: Executivo Municipal, de despesas de'  
cot:, 	 3 	DistritoFederal e da União, somente poderão ser realizados: 

— case se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da 
Fecieral.::?, prevista: no art. 23 da Constituição Federal; 

— sze :_euver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu 
c'ejeto; 

mil — seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento 
cortsêmre. 

.,,rojeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção 
ata, o encerrai:de:ao 	sessão 	conforme determina o disposto no ext. 35, § 2°, 
inciso LI, do Ato C--"bj DisposiAe.,' Constitucionais T:ansitorias da Constituição Federal, 
a sua Icre.6-ramação poderá ser executada na prppo.-_-ão de .112 (um doze avos) do total de 
axia 2.o..ação. 

_ti ent2a em vigor na data de sua -1-...iblicação, revogadas as 
r.ontrÉt-io. 

rref2itua Munici-j.;:ai de ^i 	Canaã Paulista, 
20 c.:e. 	2.001 

-1--/i:LiTt72--Els CieVn'S 
LEINItelL)A.L 

,,.„.3,,s-Lrac'a. no livro próprio. A-lic.E.j.a o lugP de costume. Determinada a publicação na 
looal. 

1ã 1011111 
Tu-A PEREIRA 

Là-c' 	ãe Admir_:.-.; tração 
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necessárias e fiscalizar a ação 

r. -for,--22,,s estruturais no prédio da Câmara; suporte . 
to22:co---1-  ao adequado funcionamento dos 

e iáateriai fenTiarielite; 
1 	 a a 

• 

• 
e -r— 	ar a re hz'  ação de convênios, 

•Fa1zar3-olanos c aço governamental e o orçamento 

formati-TaLL'os nas diversas unidades • 

er a.cacitação profissional dos servidores  
ieniipais; 

 
, 	. 	, 	• 	,, 
InoL.-;aderes , de custo e de avaliação de 

• r . suado■-• .7 47 	,--rf.:17'n. P. Z.,' .a. 	 • 

e,jr  'II. 	UI,M'll_STRATiVA 
¡Viar as atividades do Gabinete do Prefeito e das 

° iju âo  
(.13 	 112.4...)"'"U" Lii.4.1.0 para o gabinete. 

i.I1122ESTílkTIV," 
do Paço Municipal; 

de equipamentos e mobiliários para a 

-cT1-17V---"n 

aj)' "IjinidaL2da Administração Fazendar" ia. 
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11-* 

01-'E'llAÇÕES DE CeN'11-10LE TE2,1\lá 

Manter as unidades de Contabilidade, Pessoal, 

Almox2trifado e Patrimônio. 

Fro-,:zaower eventos sóci-,-;-:;ulturais para a terceira idade. 

,s-J` hen -kr, 	 ••+. 	 

- -js 
" eti 

Pror.Lwfer eventos sócio-culturais à criança e ao 
, 

d:spomaiin:al° recursos para despesas do 

à. cor-  =idade. 

. . 
so- financeiros para manutenção do 

g ranceiJos para manutenção do 

zji   2REVIDE-NCIA 

1 

Liar_:;.:;,---,ros para pagamento de 

DIJ.;ortibilf.zar. recursos financeiros para aquisição de 
medicamentos a pessoas de baixa renda. 

TE1 	 Ai ./113U___,LTORIAL 

aL-ab-Liatorial a pessoas de baixa renda. 
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r T
1 
	 T

'
flÇ r".?"9-1, 

.e.J% 	 ' À.1-4 	J4-1,  , 	,  .46 	 1. 

nisnonibilizar recu-sos para atendimento de propagação de 

cloemzs e ter-,,-cia. 

SA1T§TITARIA'  

Isiysnibilizar recursos para atendimento à vigilância 
saciLna. 

	

17'2_ 	 .T:" 3 i ."vj Tr.  c's-T_L 

' para combate a epidemias. 

	

1.• r' 	
....s....1 	 A  1 

	

- 	 2  .A‘ 	 rIP--  O NUTRIÇÃO 

Disponibilizar rect.,,z.'.os para combate a desnutriça-o. 

o 1mb 11anbTtai; 

 11 aia; 
 

Edaaço I; 
•A  

' iya0 (V7, aíou1as, equipamentos permanentes; 

fÁ 

, 	1  . 
) 

, " 2 -̀* histórico,  artístico e arqueológi co. 

/ • 

_ _ 

• • r• 1crms a 
1 
	n'-a 

i..-.banca, 
Ce iC1CLb3, 

- 	••• 
1. O 

C 	ção de sanitários no cerátério; 

— Praça Pública; 

asiç o de 	 si-1°w; 

leforma de Sanitário C.,..ent-  o Comunitário; 
amaça; ,Taça -pu:),Ica e reforma da praça; 

E °  _al:-_-25%:o solo cidade; 

1/JelEsriaia ilumm'  agão pública; 

5.,--miraç'-'-s do raoin:t de exposições; 

CenstrilçL-:, ,ae barraoc alarnbradono Alrnoxarifado; 

Aquisição e 	 :-".3.3 de Belanção no Recinto de 

Exposições; 
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Construção de Barracão para festas. 

-r-:-TÇ • 1.-1 '1'  i P 3 ri 
C3n2:!rução de Casas Populares — urbanas. 

160 

Id 
.1-'-_,quisição de Terreno; 
Cmc.o (-.:e Aterro Sanitário. 

11 

 T" rtrir Tr 

Disporibiliz" ar. recursos -P..r..:.s.liceiros para atendimento à 
Ca2a Agieurinra; 

Mudas; 
A 	1„ 

_ 	,-_• 	• 	.,• • 

-ri 

... 	, 
• . 	,,„, 	 . 	 r 	 -, 	. 	. 	 . 	. 

" '' --' 	CE,...Q-  -- 'ais e rurais; 

	

,...../..._1:::: , -- 	... -. -- ....  -... --...... ......., ,,,,........k.,..,,, - 

	

l'•'- ;Jr.,: '-‘,..... a 	v::_f;Eo cas..--_,-sáa.c..-fas .vicinais. ., 

recrsos  pagamento 
2 	 F.  

e 	j..i.uto ao INSS; 
ds juros e correção de dívida consolidada; 
303ia:S. aCi Consórcio Intennunicipal de Saúde; 

Escolinha de Futebol; 
Dis;,onibiiizar recursos para pagamento de aposentados e 
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