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D E C R E T O 

Nº 7032/2017 

 

Incremento de competências e 

atribuições à Secretaria da Fazenda, à 

Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Humano e à Secretaria da Habitação que 

passam a oferecer apoio administrativo 

e financeiro, respectivamente, à 

Secretaria Municipal de Planejamento, à 

Secretaria da Pessoa com Deficiência e 

do Idoso e à Secretaria Municipal de 

Urbanismo para atender às despesas 

decorrentes da Lei Complementar nº 

223/2017 no presente exercício fiscal. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos III e VIII, da Lei Orgânica do Município 
e de conformidade com o disposto no artigo 79 caput, parágrafo único e no artigo 84 
da Lei Complementar nº 223/2017. 

 

D E C R E T A: 

 

  Art. 1º. Fica atribuída à Secretaria da Fazenda a oferecer apoio 
administrativo e financeiro à Secretaria Municipal de Planejamento para atender às 
despesas decorrentes da Lei Complementar nº 223/2017, no que lhe couber, no 
presente exercício fiscal de 2017. 

  Art. 2º.  Fica atribuída à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Humano a oferecer apoio administrativo e financeiro à Secretaria da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso para atender às despesas decorrentes da Lei Complementar nº 
223/2017, no que lhe couber, no presente exercício fiscal de 2017. 

  Art. 3º. Fica atribuída à Secretaria da Habitação a oferecer apoio 
administrativo e financeiro à Secretaria de Urbanismo para atender às despesas 
decorrentes da Lei Complementar nº 223/2017, no que lhe couber, no presente 
exercício fiscal de 2017. 

  Art. 4º. Nos exercícios subsequentes, as despesas com a execução da 
Lei Complementar nº 223/2017, que se referem à criação da Secretaria de 
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Planejamento; da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso e a Secretaria 
Municipal de Planejamento; e, da Secretaria de Urbanismo correrão por conta de 
dotação orçamentárias das respectivas Secretarias criadas. 

 

  Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 23 de novembro de 2017. 

 

  São Sebastião, 24 de novembro de 2017. 

 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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