
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

ETO N.05.145, DE 08 DE AGOSTO DE 2018. 

"Cfia a Comissao Municipal tie Planejamento e 
Acorapanhamento do Orcamento da Prefeitura 
Municipal de SeverInia e dá outras 
providencias". 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severmnia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais. 

DEC RETA: 

Art. 1° Fica criada a Cornissao Municipal de Planejamento e 
Acompanhamento do Orçamento, Orgao colegiado de carater propositivo e 
participativo em questoes 	relacionadas 	a 	elaboraçao, execuçAo, 
monitoramento e avaliaçAo do ciclo de planejamento e orçamento da Prefeitura 
Municipal de Severinia. 

Art. 20 	A 	Comissao Municipal de 	Planejamento 	e 
Acompanhamento do Orcamento tern as seguintes atribuic.Oes: 

- Propor diretrizes para a elaboraçao da proposta do Programa de Metas, do 
Piano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orcarnentarias (LDO) e da Lei 
Orçarnentária Anual (LOA); 

ii - Colaborar corn a construção de mecanismos de monitoramento e 
avaiiaçAo da execução do Programa de Metals, do Piano Piurianual e da execução 
orçamentária anual; 

Ill - Acompanhar e monitorar a execução orçamentãria anual e o cumprimento 
do Programa de Metas e do Piano Piurianual, contribuindo para possiveis revisOes e 
manutenção da integraçâo, articulaçao e compatibilizaçao dos instrurnentos de 
pianejarnento; 

do Plano 
e da Lei 

IV - Acompanhar a tramitaçao legisiativa dos projetos de leis 
Piurianuai (PPA) 2019-2021, da Lei de Diretrizes Orcamentária (LDO) 
Orçamentária Anual (LOA), de cada exercicio.. 
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V - Expedir oficio circular ou memorando para as unidades administrativas 
corn o objetivo de definiçao de rnetas e prioridades a serem inseridas em projeto de 
lei; 

VI - Articular-se corn as unidades administrativas a fim de obter Os dados 
relativos as receitas e despesas do perlodo de 2019 a 2021; 

Vii - Fazer corisuita a popuiação em geral sobre sugestOes passiveis de 
serem introduzidas nos projetos de tel do Piano Piurianual (PPA) 2019-2021, da Lei 
de Diretrizes Orcarnentária (LDO) e da Lei Orcamentária Anual (LOA), de cada 
exercicio; 

Viii - Anatisar as propostas setorlais encaminhadas pelas unidades 
adrninistrativas corn o objetivo de inserçâo no Piano Piurianuai (PPA) 2019-2021, 
bern corno, nas respectivas Leis de Diretrizes Orçarnentarias (LDOs) e Leis 
Orcamentárias Anuais (LOAs), de cada exercIcio anual; 

IX - Fazer reunião corn os Conselhos Municipals de todas as secretarias a firn 
de vaiidar as propostas setorlais para o periodo do Piano Piurianuat (PPA) 2019-
2021; 

X - Eiaborar os projetos de tel e respectivos anexos para serern 
encarninhados a Câmara Municipal; 

XI - Outras atribuiçOes compativeis corn sua natureza 

Art 30  A Cornissao ora criada será presidida e coordenada peto agente 
municipal descrito no inciso I deste artigo, tendo como vice-presidente o agente 
municipal descrito no inciso ii deste artigo, sendo composta conforme a seguir: 

- José Aparecido da Costa, ocupante do cargo de Diretor de Contabiiidade; 

Ii - Robenia Araceli Neves Pires, ocupante do cargo de Tesoureiro; 

III - Catia Regina da Costa, ocupante do cargo de Escreturário; 

IV - Rodoifo Eduardo Pocenti, ocupante do cargo de Auxiiiar de Lançadoria; 

V - Bruno da Silva Alves, Secretário de Obras e Desenvolvirnento Urbano; 

VI - Cieuza Aparecida de Oliveira, Secretaria da SaUde; 

Vii - Danieta Marques Marrocos Macro, Secretária da Educaçao; 

Viii - izabel Cristina Alves Somer, Secretária Municipal da Assistencia Social; 

IX - Edrnilson Pavani, Secretário da Agricuitura e Meio Ambiente; 

X - Alex Pirnenta Capeia, Secretário de Gestao e Finanças; 

Al -  Tadeu Carlos Fonseca, Secretário de Cultura, Esporte,' 

Xli - AntOnio Ciáudio Cazarine, Secretário de Governo. 
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Art. 40 	A 	Comissao Municipal de 	Planejamento 	e 
Acompanhamento do 	Orçamento se 	reunira, 	ordinariamente 	ou 
extraordinariamente quando convocado por seu Presidente. 

Art. 50  Para a consecuçâo de suas atribuiçOes, a Comissao Municipal de 
Planejamento e Acompanhamento do Orçarnento poderá solicitar inforrnaçOes e 
esciarecimentos aos Orgaos e entidades competentes, bern como convidar 
representantes dos ôrgaos da Administracao Direta e Indireta da Prefeitura Municipal 
e de entidades püblicas ou privadas para participar das reuniôes e grupos de 
trabalho para que eventualmente venham a ser constituidos, mediante aprovaçâo 
em reunião. 

Art. 60  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçao revogando-se 
as disposiçoes em contrário. 

Prefeitura do MunicIpio de SeverInia, 08 de Agosto de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi o 
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletranico desta 
Municipalidade. 

ELIANA TE'SVAGIATO 
E critur ía 
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