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DECREro No 4.65o
de 30 de janeiro de 2023

"Dispóe  sobre  a  regulamentação  do  limite   de  Despcsas
pelo regime de  adiantamento do que trata a Lei Municipal
n°  1.943  de  15 de  De=embro  de  2011,  para o exercício de
2023 e dá outras providênclas"

HENRI HAJIME SATO, Prefeito do Municipio de Jandira, usando
das atribuições que me são conferidas por lei,

DECRETA

Art.   1°.      Fica   instituido   no      âmbito   do   Poder   Executivo
Municipal, por força do art.3° da L€i Municipal n°  1.943 de  15.12.2011, para o exercício
flnanceiro  de   2023,  o  1imite  de  valor  mensal  para  atendimento  ao  pagamento  de
despesas  pelo   Regime  de  Adiantarnento,   pelo   Gabinete  do  Prefeito  e  as   Secretarias
Municipais para seus órgãos e unidades respectivas, confome segue :

I - Gabinete do Prefeitci
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

11 - Secretaria de Governo
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

111 - Secretaria Municipal de Segurança Pública
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

IV- Procuradoria Geral do Município
R$ 2.000,00 (dois mil rea].s)

V- Secretaria Municipal da Administração
R$  5.000,00  (c.inco míl reaís)

VI- Secretaria Municipal de Finanças
R$ 2`000,00 (dois mil reais)

VII- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

VIII- Secretaria Municipal da Saúde
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

K- Secretaria Municipal da Educaçáo
R$ 8.000,00  (oito mil reais)
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X- Secretaria Municipal de Obras
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

XI- Secretaria Municipal da Receita
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

XII- Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

XIII- Sccretaria Municipal da Cultura
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

XIV- Secretaria de Meio Ambiente
R$ 3.000,00 (três mil reais)

XV- Secretaria Municipal de Esportes
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

XVI- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

XVII- Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

XVIII - Universidadc Aberta
R$  1.000,00 (um mil reais)

Art.  2°.    Os  valores  fixados  no  art.   1°  des+,e  Decreto  serão
utilizados para o atendimento e pagamento das despesas constantes e especificadas nos
§§  |° e 3° do art. 4° da L€i Municipal n°  1.943/2011.

Parágrafo   único-    Os   valores   a   serem   distribuídos   ou
divididos  para  as  despesas  "mz.úc!cis  e de prorLfo pczgczmerifo" e cis  " eriraorcz{.rLán.cts  ott  cze
ungéricífl"  ,observado  o  limite  rixado  no  art.1°  desta  lei,  serão  feitos  separadamente  no
Oficio-   Requisitório  do  Adiantarnento,   a  critério  do  Gabinete  do   Prefeito  e  de  cada
Secretaria Municipal.

Art.  3°.    As  despesas  a.  serem  realizadas  com  "  L)t.agens  e
represerttciçõo  oJict.aJ  ",    de  que  trata  o  §  2°  do  art.4°  da  Lei  Municipal  n°  1.943/2011,
quando necessárias e previstas, poderão ser requisitadas :

I  -  No mesmo  Oficio  -  Requisitório  do adiantamento  de  que  trata o paràgrafo único do
art.  2° deste Decreto, ou

11 - Oficio - Requisitório separado e €specífico para tal despesa.

Parágrafo  único  -  Neste  caso  deverá  ser  obrigatoriamente
obseivado que não poderá ultrapassar o valor do limite mensal de que trata o  "i.rLjine" do
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art.   3°  da  Lei  Municipal  n°   1.943/2011,  englobando  -se  todas  as  despesas  a  ser
atendido constante dos incisos 1 a 111 do art. 4° da Lei Municipal n°  1.943/2011.

Art.  4°,    Este  Decreto  entrguá  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeito Municipal

Reristrado  em  livro  próprio   e  publicado  por  afixação   no   Quadro   de  Avisos   desta
Prefeitura, no prazo legal.


