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Ilstabelece critérios para distribuição das receitas orçamentárias
tias Secretarias Municipais, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

/	 Art. 1° -- A distribuição das receitas orçamentárias, na elaboração e execução das
Leis Orçamentárias, obedecerá aos critérios estabelecidos por esta Lei.

Art. 2° -- Na distribuição dos recursos para cada Secretaria e respectivas unidades
orçamentárias, os Poderes Executivo e Legislativo considerarão a abrangência dos projetos,
atividades e operações especiais dos órgãos.

Parágrafo único — As diversas ações previstas deverão ser apresentadas em
relatórios que discriminem seus efeitos, de forma a compreender:

1— a população;
II— a área;
III — os equipamentos sociais;
IV— os servidores em atividade;
V — o material permanente em uso;
VI — a implantação e manutenção de melhoramentos urbanos, tais como
pavimentação, guias e sarjetas, galerias, canalização e limpeza de canais e
córregos, escadas, muros, dentre outros;
VII — demais melhoramentos urbanos, tantos os existentes como os a serem
criados.

Art. 3° -- O Poder Executivo, obrigatoriamente, apresentará, quando do
,4)	 encaminhamento do projeto de lei do orçamento, os relatórios de que trata o artigo 2° desta lei.

Art. 4° -- O Poder Legislativo, para realizar qualquer alteração no projeto de lei do
Orçamento, também deverá respeitar o disposto nesta lei, inclusive no que tange a apresentação
dos relatórios de que trata o parágrafo único do artigo 2°.

Art. 5° As despesas para execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)
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