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LEI N° 1330/2022 
De 08 de junho de 2022. 

"Altera quadro integrante do art. 3° da Lei n° 1.280, de 08 de dezembro de 202l,fixando 
novo valor de Despesas junto ao Poder Legisla/ivo ". 

TRAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, 
Prefeita 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 ela sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Artigo 1°. Diante de requerimento e justificativas apresentadas, fica alterado o valor 
fixado no quadro integrado do art. 3° da Lei n° 1.280/2021 despesas junto ao Poder Legislativo, 
para o valor de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais). 

Artigo 2°. A alteração realizada pelo artigo anterior guarda respeito aos limites 
constitucionais estabelecidos no artigo 29-A da Constituição Federal. 

Artigo 3° - Ficam alterados os valores constantes nos anexos do Plano Plurianual 
(PPA) Lei n° 1.254/2021, de 09/09/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Lei 
n° 1.255/2021 de 09/09/2021 , bem como a Lei 1.280/2021 , de 08 de dezembro de 2021, 
vigentes para o exercício de 2022. 

Parágrafo Único: A diferença de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) a ser 
acrescida no orçamento do Poder Legislativo, poderá ser suplementada por decreto, 
dentro dos limites aprovados e autorizados nas referidas peças de planejamento vigentes 
durante o exercício de 2022, nas rubricas definidas pela contabilidade daquele Poder. 

Artigo 4°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 01 de abril de 2.022, revogados as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
08 de junho 2.022 

THAIS CRISTIN O A~REIRA CI;A~~ 
Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na imprensa 
oficial do Município. 

CLÁUDIA V~ PEREIRA 
SECRETÁRIA ADMlNISTRATIV A 


