
Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulis 
	 ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58 
Rua Oito n°. 650 — Centro — Fones/Fax: (17) 3681-1124 e 3681-1129 — CEP 15773-00 

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br  

LEI N° 770/2011 
De 09 de setembro de 2011. 

"Altera valores mencionados nos programas que especifica no Anexo III contido no Plano 
Plurianual para o quadriênio de 2010/2013". 

SILVANO CEZÁR MOREIRA, 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: 

A rt. 1°. A Lei n° 628, de 05 de agosto de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual 
para o período de 2010/2013, relativamente ao Anexo III, para o exercício financeiro de 2012, 
passa a vigorar com as seguintes alterações nos programas descritos no anexo que faz parte 
integrante desta lei. 

Art. 2°. Esta entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
09 de setembro de 2.011 

SILVA 	MOREIRA 
P EFEI 	UNICIPAL 

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

) 
A 

 
CLÁUDIA V :11.4!1.  A PEREIRA , 

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS  
Exercício - 2012 

  

DISCRIMINAÇÃO 	 TOTAL 

     

Função 	04 	Administração 
Sub função 	122 	Administração Geral 
Programa 	044 	Suporte administrativo 

Objetivo 	 Realizar reformas estruturais e ampliações nos próprios do município 

Meta 	
Manter o Paço Municipal, aquisição de equipamentos e material 
permanentes 

Custo 
Recursos 	 Recursos do Município 

Função 	04 	Administração 
Sub função 	123 	Administração Financeira 
Programa 	046 	Gestão financeira 
Objetivo 	 Manter as unidades da administração fazendária 
Meta 	 Gerenciar a arrecadacão e aplicação dos recursos financeiros 
Custo 
Recursos 	 Recursos do Município 

Função 	04 	Adrritnistração 
Sub função 	124 	Controle Interno 
Programa 	048 	Operação de controle interno 

Objetivo 	
Promover a gestão integrada de controle da execução orçamentária 
e elaborar as devidas prestações de contas 

Meta 	
Manter as unidades de contabilidade, pessoal, material, patrimônio, 
tesouraria, lançadoria e almoxarifado 

Custo 
Recursos • 	 Recursos do Município 

Função 	08 	Assistência Social 
Sub função 	243 	Assistência à Criança e ao Adolescente 
Programa 	082 	Integração social da criança e adolescente 
Objetivo 	 Dar proteção à criança e ao adolescnte em situação de risco 

Meta 	 Promover eventos sócio culturais à criança e ao adolescente 
Disponibilizar recursos para despesas do Conselho Tutelar 

Custo 
Recursos 	 Recursos do Município 

Função 	10 	Saúde 
Sub função 	301 	Atenção Básica 
Programa 	100 	Atendimento integral à saúde - SUS - Unidade Básica de Saúde 

Objetivo 	
Oferecer pronto atendimento em saúde pública através das unidades 
básicas de saúde 
Realizar consultas nas duas Unidades Básicas de Saúde 

Meta 	 Disponibilizar recursos financeiros para aquisição de medicamentos a 
pessoas de baixa renda 

Custo 
Recursos 	 Recursos do Município e do SUS 

795.000,00 

218.000,00 

11.000,00 

167.000,00 

1.077.300,00 
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DISCRIMINAÇÃO 

 

TOTAL 

     

Função 	10 	Saúde 
Sub função 	301 	Atenção Básica 
Programa 	101 	Atenção a Pessoas de Baixa Renda 
Objetivo 	 Oferecer aos munícipes atendimento básico em saúde 
Meta 	 Atender a pessoas de baixa renda 
Custo 
Recursos 	 Recursos do Município e Outros 

Função 	10 	Saúde 
Sub função 	302 	Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Programa 	101 	Atendimento ambulatorial a pessoas de baixa renda 
Objetivo 	 Atender pessoas de baixa renda 
Meta 	 Atender a pessoas de baixa renda 
Custo 
Recursos 	 Recursos do Município e Outros 

Função 	15 	Urbanismo 
Sub função 	451 	Infra Estrutura Urbana 
Programa 	150 	Urbanismo 

Objetivo 	
Dotz a comunidade de toda a infra estrutura urbana e serviços 
urbanos 

Meta 	
Execução de obras de asfaltamento, energia elétrica, esgoto e 
melhoria dos serviços urbanos 

Custo 
Recursos 	 Recurso do Município e Outros 

Função 	26 	Transporte 
Sub função 	782 	Transporte Rodoviário 
Programa 	240 	Construção, melhoramento e conservação de estradas 

Objetivo 	 Manter condições permanentes de tráfego nas estradas municipais 

Meta 	
Aquisição material de consumo para manutenção dos veículos e 
máquinas destinados a conservação de estradas municipais 

Custo 
Recursos 	 Recurso do Município e Outros 

300.000,00 

97.700,00 

435.000,00 

550.000 00 

Função 	12 	Educação 
Sub função 	361 	Ensino Fundamental 
Programa 	120 	Ensino Regular 1a a 8a série 
Objetivo 	 Atender os alunos da Rede Pública 

Meta 	
Disponibilizar recursos financeiros para implantação de Projetos 
direcionados ao ensino da la a 8a série 

Custo 
Recursos 	 Recurso do Município e Outros 

1.661.000,00  
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