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LEI MUNICIPAL N° 1242/09 DE 10 DE DEZEMBRODE2009
Dispde sobre o Plano Plurianual para o periodo 2010/2013 e da
outras providéncias.

POLICARPO SANTOS FREIRE, Prefeito Municipal de Nova
Guataporanga, Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuicées,etc..,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU;
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI:

Artigo 1°)- Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriénio 2010/2013, em
cumprimento ao disposto no art.165, § 1°da Constituig&o Federal, estabelecendo
para o periodo os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo
emetas da administragdéo municipal, para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duracao continuada, na forma dos
anexos I a V, que fazem parte integrante destalei.
§1°- Os anexos III a V que compdem o Plano Plurianual, sao estruturados em

programa, justificativa, objetivos, agdes, produto, unidade de medida, meta
e valor,

§ 2° - Para fins desta lei, considera-se:

I- Programa, o instrumento de organizagio da aco governamental visando a

concretizagao dos objetivos pretendidos;
II - Justificativa, a identificagio da realidade existente, de forma permitir a

caracteriza¢ao e a mensuracao dos problemas e necessidades;
III - Objetivos, os resultados que se pretende alcangar com realizaciio das agdes

governamentais;
IV - Agées 0 conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a

execucao do programa:

V - Produto,os bens e servigos produzidos em cada agéio governamental na execugao
do programa;

VI - Metas,os objetivos quantitativos em termos de produtose resultadosa alcancar.

§ 3°- Os anexos 01 e 02, que acompanham, esta Lei, sem carater normativo, contém

as informagdes complementaresrelativas4 receita.

Artigo 2°)- Os valores constantes dos anexos I a V esto orgadosa pregos de agosto de 2009
epoderdo ser atualizados em cada exercicio de vigéncia do Plano Plurianual, no
més de janeiro, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base navariagao

acumulada do IGPM dejaneiro a dezembro do exercicio imediatamente anterior.

Artigo 3°)- Os programas a que se refere o art. 1° definidos a partir das diretrizes gerais
fixadaspela Portaria n° 42, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao, de
14 de abril de 1999,constitui 0 elo basico de integragao entre os objetivos do Plano
Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orcamentarias e a
programacéo estabelecida no Orgamento Anual, correspondentes aos exercicios
abrangidos pelo periodo do Plano,
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Artigo 4°)- A excluséo ou alteragao de programas constantes desta lei, bem como a
inclusio de novos programasserao propostos pelo Poder Executivo, através de projeto
de lei especifico.

Artigo 5°)- A inclusdo, exclusio ou alteragao de acdes orcamentarias e de suas metas que
envolvam recursos do orcamento municipal seguirao as diretrizes da lei orgamentaria
anual.

Artigo 6°)- Fica o Poder Executivo autorizadoa alterar indicadores de programase a incluir,
excluir ou alterar agGes e suas respectivas metas, sempre que tais modificacdes nao
requeiram mudanga no orgamento do Municipio.

Artigo 7°)- O Poder Executivo podera aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim
de compatibilizar a despesa orgada com a receita estimada em cada exercicio de forma
a assegurar 0 equilibrio das contas publicas.

Artigo 8°)- As prioridades da Administrago Municipal em cada exercicio serao expressas
na Lei de Diretrizes Orgamentarias e extraidas dos anexosdesta lei.

Artigo 9°)- Nenhum investimento cuja execucao ultrapasse um exercicio financeiro podera
ser iniciado sem prévia inclusio no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua
inclusao.

Artigo 10)- O Poder Executivorealizara atualizagao dos programase metas constantes desta
lei ou de suas alteragdes, quando da elaboraciio de suas propostas dediretrizes
orgamentarias, orientando o estabelecimento de prioridades e metaspara 0 exercicio
subseqiiente.

Artigo 11)- Esta. Lei entrara. em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposigdes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal
Em 10 de Dezembro de 2009.
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