
   LEI Nº 1.111/2005  
 

APROVA O ORÇAMENTO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO DE SERRANA, PARA OS 
EXERCÍCIOS DE 2.006 A 2.009. 

 
   VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE, Prefeito Municipal de 
Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
   FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei: 
 

Art 1º Esta Lei instituí o Plano Plurianual para os 
exercícios de 2006 a 2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da 
Constituição Federal, na forma dos Anexos II e III. 

§ 1º É parte integrante do presente Orçamento 
Plurianual os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Fonte de Financiamento dos Programas 
Governamentais. 

b) Anexo II – Descrição dos Programas 
Governamentais/Metas/Custos. 

c) Anexo III – Unidades Executoras e ações voltadas 
ao desenvolvimento do programa governamental. 

d) Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades 
Orçamentárias e Executoras. 

e) Anexo de Metas e Prioridades – Demonstrativo do 
Quadriênio 

f) Relatório de Valores por Ação 
§ 2º. O Anexo III, contém as informações 

complementares relativas aos valores referenciais dos subtítulos das ações 
vinculadas aos programas nele relacionados.  

Art. 2º O Orçamento Plurianual do Município de 
Serrana, para o quadriênio de 2.006 a 2.009, constituído pelos Anexos 
integrantes desta lei, estima para o período as despesas de capital em 
R$19.350.862,14 (dezenove milhões, trezentos e cinqüenta mil, oitocentos e 
sessenta e dois reais e catorze centavos). 

Art. 3º As fontes de financiamento dos programas 
governamentais estimados no Plano Plurianual para o quadriênio de 2.006 a 
2.009, estão demonstrados no Anexo I a seguir: 

 



RECEITAS PREVISTAS 
 

Exercício Direta Indireta Total 

2.006 36.046.941,00 1.754.000,00 37.800.941,00 
2.007 40.017.321,00 1.841.700,00 41.859.021,00 
2.008 44.376.538,00 1.933.785,00 46.310.323,00 
2.009 49.195.763,00 2.030.474,00 51.226.237,00 
Total das 
Receitas 

169.636.563,00 7.559.959,00 177.196.522,00 

Art. 4º As Despesas de previstas, programadas com 
base na estimativa das fontes de financiamento, conforme Anexo I,  
desdobrar-se-ão na seguinte forma nos Anexos:  

 
DESPESAS PREVISTAS 
 

Exercício Despesas 

Correntes 

Despesas de 

Capital 

Total 

2.006 34.303.306,64 3.496.540,00 37.799.846,64 
2.007 37.134.427,50 4.723.194,00 41.857.621,50 
2.008 40.997.621,04 5.311.013,40 46.308.634,44 
2.009 45.396.629,15 5.820.114,74 51.216.743,89 
Total das 
Receitas 

157.831.984,3 19.350.862,14 177.182.846,40 

 
Art. 5º As codificações de programas e ações deste 

Plano serão observadas nas leis e diretrizes orçamentárias, nas leis 
orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.  

Art. 6º A exclusão ou alteração de programas 
constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo 
Poder Executivo por meio de projeto de lei específico, observado o disposto 
no art. 7º desta Lei.  

Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na 
hipótese de:  

I - Inclusão de programa:  
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que 

se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender 
com o programa proposto;  

b) indicação dos recursos que financiarão o programa 



proposto;  
II - alteração ou exclusão de programa, exposição das 

razões que motivaram a proposta.  
Art. 7º A inclusão, exclusão ou alteração de ações 

orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos 
do Município, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de 
seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do 
respectivo programa.  

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:  
I - efetuar a alteração de indicadores de programas;  
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas 

metas.  
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
 
PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D’ALVA 
29 de novembro de 2.005 
 
 
VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
      PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

PUBLICADA NA SECRETARIA DA PREFEITURA 
NA DATA SUPRA NO LOCAL DE COSTUME. 
 
 
 
VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
      PREFEITO MUNICIPAL 

 
    
 

 
 
  


