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ANO XIII – Nº 14 – Edição de 16/07/2018 à 31/07/2018. 

 

ÍNDICE 

 
Leis: 3917/18. 
  
Decretos: 7913/18, 7914/18, 7927/18 e 7928/18. 
 

LEIS 

 
LEI  N

o
 3917/18, DE 17 DE JULHO DE 2.018. 

 
Institui o Plano Diretor de Turismo de Campos do Jordão e dá outras providências. 

 
(de autoria do Executivo Municipal) 
 
 FREDERICO GUIDONI SCARANELLO, Prefeito Municipal da Estância de Campos do Jordão, no uso de suas 

atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica instituído o Plano Diretor de Turismo de Campos do Jordão, para execução a partir de 2018, com revisão 

conforme exigência da Lei Complementar nº 1.261 de 29 de abril de 2015, constante do Anexo I da presente lei.  
 
Art. 2º - O Plano Diretor de Turismo de Campos do Jordão foi elaborado com participação da sociedade, sob a 

coordenação da Secretaria de Turismo e do Conselho Municipal do Turismo.  
 
Art. 3º - A execução do Plano Diretor de Turismo de Campos do Jordão pautar-se-á pelo regime de colaboração entre a 

União, o Estado, o Município e a Sociedade Civil Organizada.  
 
Art. 4º - O Plano Diretor de Turismo de Campos do Jordão terá sua execução e o cumprimento de suas metas como 

objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias:  
 
I - Secretaria de Turismo;  
II - Conselho Municipal do Turismo.  
 
Art. 5º - O Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação do Plano Diretor de Turismo e dos seus objetivos e 

metas, visando que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação.  
 
Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessárias.  
 
Art. 7º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua aprovação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 
 
Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, aos 17 de julho de 2.018. 

 
FREDERICO GUIDONI SCARANELLO 

Prefeito Municipal 
 
 

Publicada de acordo com as formalidades legais pelo Departamento de Apoio Administrativo, aos 17 de julho de 2.018. 
 
CECÍLIA CARDOSO ALMEIDA 
Chefe de Departamento de Apoio Administrativo 
 

DECRETOS  

 
DECRETO Nº 7913/2018 DE 04 DE JUNHO DE 2018. 

 
“Dispõe sobre Alterações orçamentárias no orçamento vigente, no valor total de R$                   971.200,07 (Novecentos 
e setenta e um mil e duzentos reais e sete centavos).” 
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  FREDERICO GUIDONI SCARANELLO, Prefeito Municipal da Estância de Campos do Jordão, no uso de suas atribuições 
legais e autorização concedida pela Lei de Orçamentária Anual nº 3.875/2017 de 01 de Novembro de 2017, no Art. 03º: “Fica o executivo 
autorizado por meio de decreto a: 

I  – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor; 
 
II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor; 
 
III – nos moldes no art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art. 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964, abrir créditos 
adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da Receita estimada do orçamento com recursos 
decorrentes do excesso de arrecadação, superávit financeiro ou superávit orçamentário; 
 
IV  - abrir créditos adicionais suplementares por meio de anulação de dotação dentro do mesmo programa, no âmbito 
da mesma unidade orçamentária e dentro da mesma categoria econômica de despesa e fonte de recurso, com a 
finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada neta lei. 
 
V -    abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.”.  
  

  D E C R E T A: 
    
  Art. 1º Ficam anuladas e suplementadas as seguintes verbas do orçamento vigente, observando-se as classificações 
Institucionais, Econômicas e Programáticas, conforme Anexo I. 

ANULAÇÕES/SUPLEMENTAÇÕES 

 
01 – EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

TOTAL GERAL DAS TRANSPOSIÇÕES/TRANSFERÊNCIAS R$ 971.200,07 

 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
  Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, 04 de Junho de 2018. 
 

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO 
Prefeito Municipal 

 
Publicado de acordo com as formalidades legais pelo Departamento de Apoio Administrativo, em 04 de Junho de 2018. 
 
Cecília Cardoso Almeida  
Chefe do Depto de Apoio Administrativo 
 
DECRETO Nº 7914/2018 DE 04 DE JUNHO DE 2018. 

 
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional e dá outras providências”. 

 
  FREDERICO GUIDONI SCARANELLO, Prefeito Municipal da Estância de Campos do Jordão, no uso de suas atribuições 
legais e autorização concedida pela Lei Orçamentária Anual nº 3.875/2017 de 01 de Novembro de 2017, no Art. 03º: “Fica o executivo 
autorizado por meio de decreto a: 
 

I  – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor; 
 
II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor; 
 
III – nos moldes no art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art. 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964, abrir créditos 
adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da Receita estimada do orçamento com recursos 
decorrentes do excesso de arrecadação, superávit financeiro ou superávit orçamentário; 
 
IV  - abrir créditos adicionais suplementares por meio de anulação de dotação dentro do mesmo programa, no âmbito 
da mesma unidade orçamentária e dentro da mesma categoria econômica de despesa e fonte de recurso, com a 
finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada neta lei. 
 
V -    abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.”.  
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  D E C R E T A: 
    

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares nas verbas do orçamento vigente, observando-se as classificações Institucionais, 
Econômicas e Programáticas, conforme Anexo I: 

CRÉDITOS ADICIONAIS 

 
01 – EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS R$ 
  2.332.948,43  

 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
  Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, 04 de Junho de 2018. 
 

Frederico Guidoni Scaranello 
Prefeito Municipal 

 
Publicado de acordo com as formalidades legais pelo Departamento de Apoio Administrativo, em 04 de Junho de 2018. 
 
Cecília Cardoso Almeida  
Chefe do Depto de Apoio Administrativo 

 
DECRETO Nº 7927/18 DE 18 DE JULHO DE 2018. 
 

Dispõe sobre alteração do Decreto nº 7045/13 de 01/03/13, que estabelece procedimentos para realização de 
despesas e  dá outras providências. 
 

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO, Prefeito Municipal da Estância de Campos do Jordão, no uso de suas 
atribuições legais; 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica alterado o  item 7. (Gabinete) do Fluxograma, constante do Anexo Único do Decreto nº 7045/13 de 01/03/13, 

que passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
“7. Gabinete - Autoriza que o Secretario de Administração e/ou Adjunto possa prosseguir com a contratação ou o c/ o 

procedimento licitatório nos casos em que lhe for submetido e nos valores até de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
 
> Pede parecer, informações ou diligências visando instruir sua futura decisão, caso entenda necessário. 
 
> Homologa e Adjudica o Objeto e celebração de contrato nos casos não alcançados pela delegação de competência; 

Assinatura do Contrato”. 
 
Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 7595/16, de 23/06/2016. 
 
Prefeitura Municipal de Campos de Jordão, aos 18 de julho de 2018. 

 
FREDERICO GUIDONI SCARANELLO 

Prefeito Municipal 
Publicado de acordo com as formalidades legais pelo Departamento de Apoio Administrativo, aos 18 de julho de 2018. 
 
CECÍLIA CARDOSO ALMEIDA  
Chefe Dept. Apoio Administrativo. 
 
DECRETO Nº 7928/18 DE 31 DE JULHO DE 2018. 
 

Dispõe sobre exoneração do cargo em comissão de Gerente Municipal Administrativa, de acordo com a Lei 3237/09, de 
01/07/09. 
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FREDERICO GUIDONI SCARANELLO, Prefeito Municipal da Estância de Campos do Jordão, usando de suas 

atribuições legais; 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica exonerado do Cargo em Comissão de Gerente Municipal Administrativo do Departamento de Gestão de 

Convênios- DECONV, de acordo a com a Lei 3237/09, André Zammataro, RG.26.218.875-2, a partir desta data. 
    
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 7061/13 de 01/04/13. 
 
Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, aos 31 de julho de 2018. 

   
FREDERICO GUIDONI SCARANELLO  

Prefeito Municipal 
 
Publicado de acordo com as formalidades legais pelo Departamento de Apoio Administrativo, aos 31 de julho de 2018. 
 
CECÍLIA CARDOSO ALMEIDA  
Chefe de Divisão do Expediente  
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