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LEI_ MUNICIPAL N° 1.356/2013_ DE 10 DE DEZEMBRO DE2013
Dispée sobre o Plano Plurianualpara o periodo 2014-2017,e da outras
providéncias.

LUIZ CARLOS MOLINA,Prefeito Municipal de Nova Guataporanga,
Estado de Sdo Paulo, no uso legal de suasatribuicées,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 2014-2017, em

Cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituigéo Federal,

estabelecendo para o periodo respectivo, os programas com seusrespectivos

objetivos, indicadores, custos e metas da administragao municipal, para as

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos

programas de dura¢4o continuada, na forma dos anexos I a V que fazemparte

integrante desta Lei.

§ 1°-Os Anexos que compéde o Plano Plurianual sao estruturados em

programas, indicadores, justificativas, objetivos, acdes, produtos,

unidades de medida, metas e valores.

§ 2° - Para fins desta Lei, considera-se:
I  — Programa, o instrumento de organizac&o da ac&o governamental

visando a concretizagao dos objetivos pretendidos;

Il — Indicadores, Unidade de medida que verifica quanto do resultado

foi alcangado;
Ill— Justificativa, a identificagdo da realidade existente, de formaa

permitir a caracterizagao e a mensuragéo dos problemas e

necessidades;

IV— Objetivos, os resultados que se pretende alcangar com a
realizacdo das agdes governamentais;

V — Agc6es, 0 conjunto de procedimentose trabalhos governamentais

com vistas 4 execugao dos programas,

VI-— Produto, os bens e servigos produzidos em cada a¢ao

governamental na execucao do programa;
VII-— Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtose

resultadosa alcangar.
Artigo 2°)- Os valores constantes dos Anexos I a V estéo orgados a pregos de julho

de 2013 e poderao ser atualizados em cada exercicio de vigéncia do Plano
Plurianual, no més de janeiro, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base

na variacgéo do IGPM de janeiro a dezembro do exercicio imediatamente
anterior.
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Artigo 3°)- Os programas a que se refere o art. 1° definidos a partir das diretrizes
gerais fixadas pela Portaria n° 42, do Ministério do Planejamento, Orgamento
e Gestao, de 14 de abril de 1999, constitui o elo basico de integragao entre os
objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de

Diretrizes Orgamentarias e a programacdo estabelecida na Lei Orgamentaria
Anual, correspondentesaos exercicios abrangidos pelo periodo do Plano.

Artigo 4°)- A exclusdo ou alterac&o de programasconstantes desta Lei, bem como a

inclusdo de novos programas serdo propostas pelo Poder Executivo,através de

projeto de lei especifico.

Artigo 5°)- Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e

respectivas metas, sempre que tais modificagdes nado requeiram mudanga no

orgamento do Municipio.

Artigo 6°)- O poder Executivo podera aumentarou diminuir as metasestabelecidas,

a fim de compatibilizar a despesa orcada com receita estimada em cada

exercicio de forma a assegurar o equilibrio das contas publicas.

Artigo 7°)- As prioridades da Administragaéo Municipal em cada exercicio serao

expressas na Lei de Diretrizes Orcamentarias e extraidas dos anexosdesta Lei.
Artigo 8°)- Nenhum investimento cuja execugdo ultrapasse um exercicio financeiro

podera ser iniciado sem prévia incluso no Plano Plurianual, ou sem lei que

autorize sua inclusao.
Artigo 9°)-O Poder Executivo realizara atualizagéo dos programas e metas

constantes desta Lei ou de suas alteragdes, quando da elaboragao de suas
propostas de diretrizes orcamentarias, orientando o estabelecimento de

prioridades e metas para 0 exercicio subsequente.
Artigo 10)- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.

Gabin&te do Prefeito Municipal
“Paco Municipal Pref. Jodo Rosa”
Em 18 de Dezembrode2013.”
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