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LEI N° 522/2008 
De 07 de fevereiro de 2.008 

Autoriza abertura de créditos adicionais especiais. 

CARLOS APARECIDO MARTINES 
ALVES, Prefeito do Município de Nova 
Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso 
de suas legais atribuições, etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os seguintes créditos 
adicionais especiais: 

I — R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), objeto de convênio firmado com o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, no âmbito do Programa Sorria São 
Paulo, destinado à aquisição de materiais odontológicos; 

II — R$ 80.060,50 (oitenta mil e sessenta reais e cinqüenta centavos), objeto de 
convênio firmado com o Governo do Estado, por meio do FEHIDRO – Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos, destinado ao controle de erosão do solo e assoreamento de mananciais do 
Córrego do Peba; 

III — R$ 63.067,30 (sessenta e três mil e sessenta e sete reais e trinta centavos), 
objeto de convênio firmado com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, 
no âmbito do Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para Construções Escolares - 
PAC, destinado à reforma da Escola Estadual "Prof' Maria Pilar Ortega Garcia"; e 

IV — R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), objeto de convênio 
firmado com o Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, destinado à aquisição de caminhão basculante; 

V — R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinqüenta reais), 
objeto de convênio firmado com o Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, destinado à aquisição de trator e implementos agrícolas; 

VI — R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), objeto de convênio 
firmado com o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, destinado à construção 
de calçadas e passeios públicos; 
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VII — R$ 88.310,00 (oitenta e oito mil, trezentos e dez reais), objeto de convênio 
firmado com o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, destinado a 
recapeamento de vias urbanas no município; 

VIII — R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), objeto de convênio firmado com 
o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, destinado à aquisição de materiais de 
consumo; 

IX — R$ 71.873,00 (setenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais), objeto de 
convênio firmado com o Governo do Estado, por meio do FEHIDRO – Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos, destinado ao controle de erosão do solo e assoreamento de mananciais do 
Córrego do Engano; 

X — R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), objeto de convênio firmado com o Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, destinado à 
serviços, no âmbito do PAIF – Programa de Atenção Integral à Família; 

XI — R$ 14.000,00 (catorze mil reais), objeto de convênio firmado com o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, destinado à 
aquisição de materiais de consumo, no âmbito do PAIF – Programa de Atenção Integral à 
Família; 

XII — R$ 25.755,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais), 
objeto de convênio firmado com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, destinado à aquisição de materiais de consumo, no âmbito do 
PAB – Programa de Ação Básica; 

XIII — R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), objeto de convênio firmado com o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
destinado à serviços, no âmbito do PAB – Programa de Ação Básica; 

XIV — R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), objeto de convênio firmado com o Governo 
do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, destinado à aquisição de duas ambulâncias; 

XV — R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), objeto de convênio firmado com o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, destinado à custeio; 

XVI — R$ 36.675,00 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais), objeto de 
convênio firmado com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, destinado à execução descentralizada no âmbito do Programa 
Estadual de Proteção Social Básica e Especial; 

XVII — R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), objeto de convênio firmado com o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Economia e Planejamento, destinado à 
afastamento de ruas da cidade; 
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XVIII — R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), objeto de convênio firmado 
com o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, destinado a construção de casas 
populares. 

Art. 2°. As despesas decorrentes com a execução desta lei serão cobertas com recursos 
provenientes do Governo Federal e do Governo Estadual. 

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
02 de janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
07 de fevereiro de 2.008. 

ete 	• etiL) 
CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa regional. 

CLÁUDIA AL RIA PEREIRA 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 
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