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Lei n.º 1068/05, de 16 de dezembro de 2005 
 
 

“ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 

DE 2006”. 

 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 
 

Artigo  1º  -  A Lei nº 1.040, de 21 de junho de 2005 (Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2006), passa a vigorar acrescida do seguinte Artigo 22A: 
 
   “Artigo 22A – O Município poderá contratar operação de crédito do 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros 
(PNAFM), junto a Caixa Econômica Federal, no valor de até R$ 197.866,67 (cento e noventa e sete 
mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 
 
   Artigo 2º - Os artigos 23, 24 e 25 da Lei nº 1.040, de 21 de junho de 2005 
(Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2006), passam a vigorar com as seguintes redações: 
 

“Artigo 23 - O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer 
das medidas relacionadas no Artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado 
mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos Artigo 20 e 22, § único, 
todos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos 
Artigo 16 e 17 do referido diploma legal, ficando autorizado o aumento da despesa com pessoal 
para: 
 

I – concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreira; e 

II – admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. 
 
Artigo 24 – Os aumentos de que trata o artigo 23 desta lei, somente poderão 

ocorrer se houver: 
I – prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
II – lei específica para as hipóteses previstas no inciso I do artigo 23 desta 

Lei; 
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III – observância da legislação vigente no caso do inciso II do artigo 23 desta 
Lei; 

IV – no caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, 
os limites fixados nos Artigo 29 e 29-A da Constituição Federal. 

 
Artigo 25 – Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o 

Artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras 
somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais 
de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por Decreto do 
Chefe do Executivo.”  
    

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor após sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Guzolândia, aos 16 de dezembro de 2005. 

 
 
 

Luiz Antonio Pereira de Carvalho 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 
Cláudio Roberto da Silva Lulio             Helio Serafim de Oliveira                                                                                                          

Assessor Jurídico Adjunto                                Diretor Adm. e Financeiro 
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