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Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata

"RAINHA DAS ÁGUAS"
Estado de São Paulo

1540 DE 01 DÊOUTUBRO DE 2002

"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2003 e dá outras providencias"

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal da Estância
Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte,

L E I:
ARTIGO 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao

disposto no art. 165, 9 2°, da Constituição Federal, as Diretrizes
Orçamentárias para 2003, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública
municipal;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;
lI! - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos

orçamentos do município e suas respectivas alterações;
IV - as disposições relativas a divida pública municipal;
V - as disposições relativas às despesas do município com

pessoal e encargos sociais;
VI - as disposições sobre a Receita e as alterações na

Legislação Tributária Municipal;
VII - as disposições gerais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL

ARTIGO 20 - Em consonância com o art. 165, 9 2° da
Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício
financeiro de 2003 é as especificadas no Anexo de metas e
prioridades que integra esta Lei, as quais terão precedência na
alocação de recursos na lei orçamentária de 2003, não se
constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

li 1° - Na hipótese da criação de novos projetos, deverão os
mesmos ser financiado através de recursos próprios do tesouro
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ipal OU de transferências êfetuadas por outras esferas
governamentais.

li 2° - Na destinação dos recursos relativos a programas
sociais. Será conferida prioridade às áreas de menor Índice de
Desenvolvimento Humano.

CAPÍTULO 11
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

ARTIGO 3° - Para efeito desta lei, entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da ação

governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos,
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano
plurianual;

11 - Atividade, um instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de
governo;

111- Projeto, um instrumento de programação para alcançar
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de
governo; e

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem
para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta
um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de
bens ou serviços.

li 1° - As categorias de programação de que trata esta lei
serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas,
atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos
subtítulos quando for o caso.

ARTIGO 40 - O orçamento fiscal e da seguridade social
discriminarão a despesa por unidades orçamentárias, e segundo os
conceitos e as classificações estabelecidas pela Lei Federal NO
4320/64, pela Portaria NO42 de 14 de abril de 1999, do Ministério
de Orçamento e Gestão do Governo Federal e pela Portaria
Interministerial nO 163 de 04 de maio de 2001, e suas alterações
subseqüentes.
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10 - As estruturas de progrâmas, projetos, atividades,
códigos e identificação, nos termos do artigo 30 da Portaria a que
se refere o caput, serão objetos de Decreto do Poder Executivo.

~ 20 - O orçamento da Seguridade Social obedecerá ao
definido nos artigos 194, 198 e 203 da Constituição Federal.

~ 30 - A proposta orçamentária de Seguridade Social
discriminará a transferência de recursos da União, do Estado e do
próprio Município, para execução descentralizada das ações de
saúde e assistência social, conforme estabelecido nos artigos 198
e 204 da Constituição Federal.

ARTIGO 5° - A estrutura orçamentária a ser obedecida pelos
órgãos administrativos dos Poderes Legislativo e Executivo, para
fins de elaboração dos recursos financeiros nos orçamentos para o
exercício financeiro de 2003, será fixada através de Decreto
Executivo.

ARTIGO 6° - A lei orçamentária discriminará, em categorias
de programação especificas, as dotações destinadas:

I - às ações descentralizadas de saúde e assistência social;
II - ao pagamento de benefícios da previdência social, para

cada categoria de benefício;
III - à concessão de subvenções econômicas e subsídios;
IV - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão

das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

ARTIGO 7° -A proposta orçamentária que o Poder Executivo
encaminhará ao Poder legislativo, será constituída de:

I - mensagem;
1I- projeto de Lei orçamentária;
IlI- Tabelas explicativas da receita e despesa dos três

últimos exercícios;
IV - Quadros orçamentários consolidados.

ARTIGO 8° - Os quadros orçamentários a que se refere o
inciso IV do artigo 80, incluindo os complementos referenciados no
art. 22, inciso 11I, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, são os
seguintes:

I - evolução da receita do Tesouro Municipal, segundo as
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes,
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inando cada imposto e contrihtlção de que trata o art. 195
da Constituição Federal;

II - evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo as
categorias econômicas e grupos de despesa;

III programação referente à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da
Constituição Federal, em nível de órgão, detalhando fontes e
valores por categoria de programação.

IV - resumo das fontes de financiamento e da despesa do
orçamento de investimento, segundo órgão, função, subfunção e
programa.

li 1° - A mensagem que encaminhar o projeto de lei
orçamentária deverá observar o disposto no art. 22 e 99 da Lei
Federal 4.320 de 17/03/64.

li 2° - Deverão ainda acompanhar o projeto de Lei
orçamentária anual os documentos a que se refere o artigo 5° da
Lei Complementar NO101/2000

ARTIGO 90 - O Orçamento da autarquia municipal em sua
existência observará, na sua elaboração, as diretrizes, princípios e
normas instituídas pela Constituição da República e pelas
legislações Federal, Estadual, Municipal e, no que couber, as
estabelecidas por esta Lei.

S ÚNICO - Para fins de consolidação do projeto de lei de
Orçamento, a autarquia encaminhará sua proposta orçamentária
para 2003 ao Chefe do Poder Executivo, no prazo estipulado pelo
artigo 14 deste diploma.

ARTIGO 10 - Na programação de suas despesas a autarquia
municipal atenderá as prioridades e metas constantes do Anexo
que integrará esta lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES.

ARTIGO 11 - A elaboração do projeto, a aprovação e a
execução da lei orçamentária de 2003 deverão ser realizadas de
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se
o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da
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ade a todas as informações* fêlativas a cada uma dessas
etapas.

ARTIGO 12 - Ficam estabelecidas para a elaboração dos
orçamentos relativos ao exercício de 2003, as diretrizes gerais de
que tratam este capítulo, os princípios emanados da Constituição
da República e, no que couber, da Constituição Estadual, os
mandamentos da Lei Federal NO 4320/64, da Lei Compiementar NO
101/2000 e da Lei Orgânica do Município.

ARTIGO 13 - A lei orçamentária atenderá aos princípios de
unidade, universalidade e anualidade na fixação da despesa e
estimativa da receita, devendo ainda considerar a seguinte
estratégica de ação política:

I - prioridade de investimentos nas áreas sociais;
I! - austeridade na gestão dos recursos públicos;
I!I - modernização na ação governamental;
IV - equilíbrio, tanto na previsão quanto na execução

orçamentária;
V - redução das desigualdades inter - regiões;
VI - promoção do desenvolvimento sustentável do município,

visando a geração de empregos e rendas;
VI! - democratização do aparelho administrativo municipal,

através da criação de mecanismos de participação e controle pela
comunidade;

VII! reorganização da administração municipal,
modernizando sua estrutura de pessoal e equipamentos,
informatizando, treinando, capacitando e reciclando funcionários;
racionalizando custos e serviços .

ARTIGO 14 - Para fins de consolidação do projeto de lei de
orçamento, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo
sua proposta orçamentária para 2003, observadas as
determinações contidas nesta lei, até 30 de agosto em
conformidade com a Emenda Constitucional NO 25/2000.

li ÚNICO - O repasse mensal ao legislativo a que se refere o
art. 168 da Constituição Federal submeter-se-á aos ditames do
artigo 80 da Lei Complementar NO 101/2000, devendo ser
efetuado até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimo ou
sob qualquer outro critério estabelecido de comum acordo entre os
Poderes.
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ARTIGO 15 - A elaboração do projeto, a aprovação, e a
execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de se
atingir superávit primário, visando garantir a solidez financeira da
administração municipal.

ARTIGO 16 - Na hipótese de ocorrência das circunstancias
estabelecidas no caput do art. 90, e no inciso II do 9 lOdo artigo
31, todos da Lei Complementar nO101/2000, os Poderes Executivo
e Legislativo procederão a respectiva limitação de empenho e de
movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos,
para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

li 10 - Excluem-se do caput desse artigo, as despesas que
constituem obrigações constitucionais e legais do município e as
despesas relativas e destinadas ao pagamento dos serviços da
divida.

li 20 - No caso de limitação de empenhos e de movimentação
financeira de que trata o caput desse artigo, buscar-se a preservar
as despesas a seguir hierarquizadas:

I - pessoal e encargos patronais;
II - conservação do patrimônio publico, conforme disposto

pelo art. 45 da Lei Complementar nO101/2000.
li 3° - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput desse

artigo, o Poder Executivo comunicara ao Poder Legislativo o
montante que lhe caberá tornar indisponível para a realização de
empenhos e movimentação financeira.

ARTIGO 17 - Além de observar as demais diretrizes
estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei
orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a
propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos
resultados dos programas de governo.

ARTIGO ~ª-Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as

respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades
executoras;

II - incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de
uma unidade orçamentária.

III - incluídas despesas a título de Investimento - Regime de
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública
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Imente reconhecidos, na formâ do art. 167, 9 3°, da
Constituição Federal.

ARTIGO 19 - Além da observância das prioridades e metas
fixadas nos termos do art. 20 desta lei, a Lei Orçamentária ou as
de créditos adicionais, somente incluirá projetos ou subtítulos de
projetos novos se:

I - houverem sido adequadamente contemplados todos os
projetos e respectivos subtítulos em andamento;

I! - estiverem preservados os recursos necessários à
conservação do patrimônio publico;

lI! - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de
custeio.

ARTIGO 20 - O projeto da Lei Orçamentária demonstrará a
estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter contínuado para 2003, em valores correntes e em termos
de percentual da receita corrente liquida, destacando-se aquela
relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais.

ARTIGO 21 - Nenhum compromisso será assumido sem que
existam, dotação orçamentária e recurso financeiro previsto na
programação de desembolso.

ARTIGO 22 - A inscrição de restos a pagar estará limitada
ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da
Lei Complementar NO101/2000.

ARTIGO 23 - A abertura de créditos adicionais dependera da
existência de recursos para a realização da despesa e será
precedida de justificativas sobre o cancelamento e o reforço das
dotações, nos termos da Lei nO4320/64.

ARTIGO 24 - As despesas com serviços de terceiros não
poderá exceder o percentual de receita corrente liquida do
exercício de 1999, nos termos do artigo 72 da Lei Complementar
N0 101/2000.

ARTIGO 25 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções
sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem
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, ucrativos, de atividades dê * *natureza continuada, que
preencham uma das seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma
gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação;

II - sejam vinculadas a organismos internacionais de
natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III - sejam registradas no Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS.

li 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções
sociais, a entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar
declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, e
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

li 2° - As entidades privadas beneficiadas com recursos
públicos municipais, a qualquer titulo, submeter-se-ão a
fiscalização do Poder Público, com a finalidade de verificar o
cumprimento de metas e objetivos para os quais os recursos
foram recebidos.

li 3° - A concessão do beneficio de que trata o caput deste
artigo, devera estar definida em lei especifica.

ARTIGO 26 - A inclusão, na lei orçamentária anual, de
transferências de recursos para o custeio de despesas de outros
entes da Federação, somente ocorrera em situações que envolvam
o atendimento de interesses locais ou regionais, atendidos os
dispositivos constantes do artigo 62 da Lei Complementar nO
101/2000.

ARTIGO 27 - A Lei Orçamentária somente contemplará
dotação para investimento com duração superior a um exercício
financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em
Lei que autorize a sua inclusão.

ARTIGO 28 -A Lei Orçamentária conterá dotação para
reserva de contingência, constituída, exclusivamente com recursos
do orçamento fiscal, no valor de no mínimo 1% (um por cento) da
receita corrente liquida prevista para o exercício de 2003.

ARTIGO 29 O orçamento da seguridade social
compreenderá as dotações destinadas a atender as ações de
saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao disposto nos
artigos 194, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 204 e 212, 9 4° da
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"tuição Federal, e contará, Mntre outros, com recursos
provenientes:

I - das contribuições sociais previstas na Constituição
Federal, exceto a prevista no artigo 212, 9 50, e as destinadas por
lei as despesas do orçamento fiscal;

II - da contribuição para o plano de seguridade social do
servidor, que será utilizada para despesas com encargos
previdenciários do Município;

lI! - do orçamento fiscal;
IV - das demais receitas diretamente arrecadadas pelos

órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente este
orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA

MUNICIPAL.

ARTIGO 3!!. - A Lei Orçamentária garantira recursos para o
pagamento da despesa decorrente de débitos parcelados junto a
Previdência Social.

ARTIGO 31 - A Lei Orçamentária poderá autorizar a
realização de operações de créditos por antecipação da receita,
desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar
nO 101/2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO

MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

ARTIGO 32 - No exercício financeiro de 2003, as despesas
com pessoal dos Poderes Legislativo e Executivo observarão as
disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar
nO 101/2000.

ARTIGO 33 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os
limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nO
101/2000, a adoção das medidas de que tratam os parágrafos 30
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do art. 169 da Constituição *Fêderal devera preservar os
servidores das áreas de saúde, educação e assistência social.

ARTIGO 34 Se a despesa com pessoal atingir o nível de que
trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nO
101/2000, a contratação de hora extraordinária fica restrita a
necessidade emergenciais das áreas de saúdOe, assistência social,
saneamento e limpeza publica.

ARTIGO 35 - No exercício financeiro de 2002, os Poderes
Executivo e Legislativo terão como limites na elaboração de suas
propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, o
montante dos créditos orçamentários correspondentes e fixados,
considerados os acréscimos legais, as alterações de planos de
carreira, as admissões para preenchimento de cargos e a revisão
geral, sem distinção de índices a serem concedidos aos servidores
públicos municipais.

!i ÚNICO - Os aumentos de despesas de pessoal, criação de
cargos ou vagas no serviço público municipal para o exercício de
2003, ficarão condicionados a existência de recursos financeiros, a
expressa autorização legislativa, as disposições prescritas pelos
artigos 169 da Constituição Federal e 38 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, não podendo exceder,
respectivamente, o limite de 54% para o Poder Executivo e de 6%
para o Poder Legislativo, ambos calculados sobre a Receita
Corrente Liquida.

ARTIGO 36 - Os projetos de lei sobre transformação de
cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com
pessoal e encargos sociais, no âmbito do Poder Executivo, deverão
ser acompanhados de manifestações da Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda.

!i ÚNICO - Os órgãos próprios do Poder Legislativo
assumirão as atribuições necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA

LEGISLAÇÃOTRIBUTÁRIA.
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RTIGO 37 - A estimativa dê 'lteceita constante do Projeto
de Lei Orçamentária para o exercício de 2003, contemplara
medidas de aperfeiçoamento, o impacto produzido por alterações
na legislação tributaria, observadas a capacidade econômica do
contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para:

I - atualização da planta genérica de valores do município;
11 - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre

Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de
calculo, condições de pagamento, descontos e isenções;

111 - revisão da legislação sobre o uso do solo, com
redefinição dos limites da zona urbana do município;

IV - revisão da legislação relativa ao imposto sobre serviços
de Qualquer Natureza:

V - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis;

VI - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do
Poder de Policia;

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais, visando a
manutenção do interesse publico e da justiça fiscal.

ARTIGO 38 - A Lei que conceda ou amplie incentivo,
isenção ou benefício, de natureza tributária somente será
aprovada se atendidas as exigências do Artigo 14 da Lei
Complementar na 101/2000.

li ÚNICO - Aplica-se à Lei que conceda ou amplie incentivo
ou benefício de natureza financeira, as mesmas exigências
referidas no Artigo precedente, podendo a compensação,
alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo
período, de despesas em valor equivalente.

CAPÍTULOVII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

ARTIGO 39 - Na Lei Orçamentária anual, constara
autorização para que o Poder Executivo, nos termos do art. 167 da
Constituição Federal, possa praticar os seguintes atos:
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- Realizar operações de crédrtô*por antecipação da receita,
segundo a legislação em vigor;

II - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de
50% (cinqüenta por cento) do orçamento da despesa, segundo a
legislação vigente;

lI! - Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de
uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização
legislativa;

V - Contingenciar, as dotações orçamentárias, no todo ou em
parte, nos casos em que a evolução da receita venha a
comprometer os resultados previstos para o exercício.

ARTIGO 40 - Para os efeitos do art. 16, !'i 30, da Lei
Complementar nO 101/2000, entende-se como despesas
irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e
serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nO
8666/93.

ARTIGO 41 - O Poder Executivo enviará até 30 de Setembro
o Projeto de Lei Orçamentária a Câmara Municipal, que o apreciará
e devolverá para sanção até o final da ultima Sessão Legislativa do
respectivo ano em que o projeto de lei foi encaminhado.

li 10 - Não sendo devolvido o autógrafo da Lei Orçamentária
até o inicio do exercício de 2003 ao Poder Executivo, fica este
autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação
e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos)
em cada mês.

li 20 - Com vistas ao cumprimento do disposto pela Lei
Complementar nO101/2000, caberá ao Poder Executivo:
!- Estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma de

execução mensal de desembolso;
II - Publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento de

cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;
lI! - Emitir, ao final de cada quadrimestre, Relatório de

Gestão Fiscal,
IV - Divulgar, amplamente, os Planos, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias, os Orçamentos, as Prestações de Contas e os
Pareceres do Tribunal de Contas do Estado, os quais ficarão as
disposições da comunidade.
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Estado de São Paulo

~RTIGO 42 - Omunicípio apliêârá, no mínimo 25% (vinte e
cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo
212 da Constituição Federal.

ARTIGO 43 - O Município aplicará, no mínimo 15% (quinze
por cento) da receita resultante de impostos nas ações e serviços
públicos de saúde, conforme artigo 77, inciso lI! da Emenda
Constitucional nO29/2000.

ARTIGO 44 - A utilização de Bens Municipais por terceiros,
terá remuneração suficiente e adequada.

ARTIGO 4S - São vedados quaisquer procedimentos pelos
ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas
sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação
orçamentária.

li ÚNICO - A contabilidade registrará os atos e fatos
relativos à gestão orçamentária- financeira efetivamente ocorridos,
sem prejuízo das responsabilidades e providencias derivadas da
inobservância do caput deste artigo.

ARTIGO 46 - A reabertura dos
extraordinários, conforme disposto no
Constituição, será efetivada mediante
Municipal.

li ÚNICO - Na reabertura a que se refere o caput deste
artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de
exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da
qual os créditos foram abertos .

ARTIGO 47 - Para fins de acompanhamento, controle e
centralização, os órgãos da Administração Pública Municipal
submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios
à apreciação da Assessoria Jurídica, antes do atendimento da
requisição judicial, observadas as normas e orientações a serem
baixadas por aquela unidade.

ARTIGO 48 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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refeitura da Estância Hidrom1i\êral de Águas da Prata, ao
primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dois.

~~,.Jair alente Fernand
éfeito Municipal
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ANEXO DE META5E*PRIORIDADES
Art. 2°

•

•

o Município executará como prioridades e metas fiscais as
seguintes ações delineadas para cada setor, como seguem:
01- Manutenção das atividades da Câmara Municipal;
02- Construção de Prédio para novas instalações da Câmara

Municipal e ou reformas e melhorias nas atuais instalações;
03- Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para o prédio

da Câmara Municipal;
04- Aquisição de um veículo para a Câmara Municipal;
05- Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete;
06- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de

Gabinete;
07- Ação Assistencial a pessoas carentes;
08- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de

Assuntos Jurídicos;
09- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de

Esportes e Turismo;
10- Incentivo ao esporte amador do município;
11- Manutenção das atividades de divulgação e imprensa;
12- Incentivo às atividades do turismo e lazer no município;
13- Assinatura e manutenção de convênios com o Governo

Estadual;
14- Assinatura e manutenção de convênios com o Governo

Federal;
15- Assinatura e manutenção de convênios e contratos com

instituições Federais, Estaduais e Municipais;
16- Manutenção de atividades da Secretaria Municipal de

Administração e Fazenda;
17- Manutenção da Divisão Geral de Compras;
18- Manutenção de contratação de atividades de prestação de

serviços de qualquer natureza e serviços técnicos
especializados;

19- Aprimoramento e reciclagem no quadro de servidores
municipais;

20- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos;

21- Aquisição e Reaparelhamento da Frota Municipal;
22- Melhoria e conservação da Frota Municipal;
23- Manutenção e melhoria na limpeza pública;

15
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25-

26-

27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-

• 35-
36-

37-
38-

39-
40-
41-
42-

43-
44-
45-• 46-

47-
48-

49-
50-

51-
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onstrução, Reformas, manuter;ç~o, conservação e melhorias
nas praças, parques e jardins;
Pavimentação Asfáltica ou bloketamento em ruas do
perímetro urbano do município;
Pavimentação Asfáltica e Pedregulhamento em estradas
Municipais e Rurais;
Construção, Manutenção e recuperação de estradas vicinais;
Ampliação e melhorias no sistema de iluminação pública;
Construção e reformas de pontes e pontilhões;
Construção de Galerias de Águas Pluviais;
Canalização de Rios e construções de gabioes;
Construção de guias e sarjetas;
Sinalização de ruas e avenidas;
Realização de operação tapa buracos em vias pavimentadas,
urbanas e rurais;
Recapeamento em Ruas da Cidade;
Manutenção nos Pontos Turísticos da cidade na zona urbana
e rural;
Manutenção das atividades da Divisão Distrital;
Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura;
Aquisição e Distribuição de Merenda Escolar;
Construção de Escolas na área urbana e Rural;
Construção de Biblioteca Municipal;
Ampliação, reformas, conservação e melhorias nas escolas
municipais;
Aquisição de veículos para o transporte escolar;
Incentivo às atividades culturais no Município;
Aquisição de materiais didáticos, carteiras, quadros (lousas),
filtros, bebedouros, equipamentos de áudio, vídeo e
televisão;
Manutenção das atividades de ensino de crianças de O a 6
anos (Pré-Escola);
Manutenção das atividades de Ensino Fundamental;
Manutenção das atividades do Ensino Fundamental com
recursos do FUNDEF;
Manutenção do Transporte Escolar;
Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde
e Assistência Social;
Ampliação, reforma e melhoria nos Postos de Saúde do
Município;
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53-

54-

55-

56-
57-
58-

59-

• 60-

61-
62-
63-

64-
65-

( 66-
67-

68-

• 69-

70-
71-

72-
73-

74-
75-
76-
77-
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quisição de ambulância e ou V'eil"ulodestinado a transportes
de doentes para a Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social;
Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e
epidemiológica
Aquisição de equipamentos e reaparelhamento dos Postos e
das Unidades de Saúde do Município;
Manutenção de transporte de pacientes da área de saúde e
assistência social a outras localidades
Aquisição de medicamentos, materiais pensos e de consumo;
Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social;
Aquisição e distribuição de cestas básicas e cobertores para
pessoas carentes do município;
Manutenção das atividades da Assessoria de Fiscalização
Geral;
Manutenção de gastos salariais com pessoal civil em todas as
unidades administrativas;
Despesas de reajustes e atualizações salariais;
Despesas com Precatórios, dívidas e encargos;
Manutenção do Fundo de Previdência e Benefícios dos
Servidores Municipais de Águas da Prata;
Compensação financeira do INSS;
Construção e ou instalação e manutenção de um Museu;
Desapropriações de área;..A.- C\....'t"--~:...~A..C,O:; 01.-<. ...-L'Yy ~

Aquisição de equipamentos, manutenção e realização de
cursos na área de
informática;
Construção, reformas e manutenção de Quadras
Poliesportivas;
Administração de área pertencente ao Estado (Bosque
Municipal) ;
Construção, reformas e manutenção de Creches;
Extensão de rede de água, esgoto, gás encanado e fibra
ótica;
Reformas e ampliação de próprios municipais;
Implantação e manutenção do Departamento Municipal de
Transito;
Implantação e manutenção do programa médico! família;
Recolhimento das obrigações patronais;
Reforma, manutenção e ampliação de cemitério e velório;
Manutenção, reforma e melhorias no prédio do Balneário
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97-
98-

~eotônio Vilela;
78- Manutenção das atividades da Divisão da Promoção Social;
79- Manutenção das atividades do Conselho Tutelar dos Direitos

da Criança e do Adolescente;
80- Manutenção das atividades do Conselho Municipal AntiDrogas

-COMAD;
81- Manutenção das atividades do Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural;
82- Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade;
83- Manutenção das atividades da Comissão Municipal de Defesa

Civil-COMDEC;
84- Incentivo as atividades do Núcleo de Convivência da 3a

Idade;
85- Administração, manutenção, reforma e melhorias nas áreas

do Mirante da Laginha e do Pico do Gavião;
86- Administração, manutenção, reforma e melhorias nas áreas

e prédios da antiga Fepasa (FERROBAN), atual Rede
Ferroviária Federal SI A através de convênio.

87- Despesas com construção e implantação de obras de arte,
como: monumentos, esculturas, estátuas e bustos;

88- Construção e ou instalação de um velório na sede do
município;

89- Construção de uma quadra de tênis de saibro na praça de
Esportes João Rabelo de Andrade;

90- Construção de um terminal rodoviário na Vila Nossa Senhora
Aparecida, Bairro Ponto da Cascata, Marco Divisório entre os
Estado de São Paulo e Minas Gerais, através convênio com a
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas/MG;

91- Construção de alambrado no prédio da Nova Unidade Mista
de Saúde;

92- Criação e manutenção da guarda municipal.
93- Implantação, construções e manutenção de um Parque das

Águas em área de terreno a ser adquirida;
94- Incentivo as atividades das Entidades Assistências e

Sociedades Beneficentes;
95- Incentivo as atividades dos Clubes de Serviços, Sociais e

recreativos;
96- Construção e ou instalação de um Posto de Saúde no Bairro

Fonte Platina;
Construção de um banheiro público na Praça das Bandeiras;
Aquisição de gerador de energia e ou baterias para a

•
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~Unidade Integrada de Saúde Lêôpoldo de Araújo;
99- Implantação de um Horto Florestal Municipal
100- Implantação de um Laboratório de Informática Municipal;
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