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LEI W. 2259/2017, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
"Dispôe sobre oPlano Phirianual para o quadriêmo de 2018/2021 e dá outras
providências".

Benedito Garcia, Presidente da Cãmara Municipal
de Pmdoraina, Cornarca de Catanduva, Estado de
Säo Paulo, no uso de suas atribuicôes legais e
conforme disposto no artigo 47 e sea §5° cia Lei
Orgânica Municipal, FAZ SABER que o Pienário
APROVOU na Sessâo Ordinéria do dia 02/10/2017
e ele PROMULGA a seguinte Lei corn as Emendas
n° 02, 03 e 05:

- Esta Lei institui o Piano Piurianual do MunicIpio de Pindorarna, para o
quadriêmo de 2018 a 2021, em curnprmiento •ao disposto no artigo 165, § 1.° cia
Constituico Federal e sera' executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçarnentárias e
da Lei Orçamentária Anual de cada exercIcio.

ART.

1.0

- A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercIcio fmanceiro indiCará Os
prograrnas prioritários a serern mcluidos nos anexos da Lei Orçamentária de cada
exercicio.
§

1.0

§ 2,° - Para fins desta Lei, considera-se:
I - programa, o instrumento de orgarnzaçAo da açäo governarnental visando
concretizaçAo dos objetivos pretendidos;

a

II - objetivos, os resultados que se pretende aicancar corn a realizaçäo das acôes
govemamentais;
III - justificativa, identiflcacâo da realidade existente, de forma a pennitir a
mensuraçâo dos problernas e necessidades a serern atendidas;
IV - acôes, conjunto de procedimentos corn vistas a possibilitar a execucao dos
programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operaçôes especiais; e,
V - rnetas, objetivos quantitativos e fmanceiros em termos de produtos e resultados
que se pretende alcancar.
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tennos da Lei Orgãnica do MurncIpio e Lei de Responsabilidade Fiscal,
esta Lei estabelece os demonstrativos que compöem os prograinas corn seus
respectivos objetivos, justificativas e metas, bern corno a fonte de receita para o
custeio das despesas e investirnentos do Ente Municipal, para o quadriênio 2018/2021,
tendo corno parte integrante os seguintes anexos:

ART. 2.° - Nos

I - Anexo I - Fontes de Financiarnento dos Prograrnas Govemarnentais;
II- Anexo II- Descrico dos Prograrnas Govemarnentais/Metas/Custos;
III - Anexo III - Unidades Executoras e Acöes voltadas ao Desenvolvimento do
Programa Governamental; e
IV - Anexo IV - Estrutura de Orgos, Umdades Orçarnentárias e Executoras.
- Os prograrnas que compöern os Anexos II e III de que trata o artigo anterior,
constituem a integracAo enire os objetivos do Piano Plurianual, as priondades e metas
fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bern como a prograrnacäo do orçarnento
anual, referente ao quadriênio 2018/2021.

ART. 3.°

- A alteraçAo, exclusAo ou inclusäo de urn novo prograrna dentro da eslrutura
orçarnentária do mumcIpio, será sempre de miciativa do Poder Executivo, através de
Projeto de Lei especifico.

ART. 4.°

Parágrafo ünico. Os valores constantes dos Anexos I, II e III esto orçados a precos
de 2013 e poderAo ser atualizados em cada exercIcio de vigência do Piano Plurianual,
por ato do Chefe do Poder Executivo, corn base na variacAo rnacroeconôrnica, variaçAo
no fluxo de arrecadacâo das receitas préprias, convénios firmados, entre outros.
5.° - As pnondades da Adrnirnsiraçäo Municipal em cada exercIcio serâo
expressas na Lei de Diretrizes Orcarnentárias e extraidas dos Anexos desta Lei.

ART.

- Nenhum investimento cuja execuçâo ultrapasse urn exercIcio financeiro
poderá ser iniciado sem prévia inciuso no Piano Piurianual e Diretrizes
Orcarnentárias.

ART. 6.°

7.° - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar mdicadores dos prograrnas e a
inciuir, excluir lou alterar açôes e suas respectivas metas, bern como unidade
adniinistrativas a fim de compatibilizar a despesa orçada corn a receita estimada em
cada exercIcio, de forma a assegurar o equilibno das contas püblicas.

ART.

8.° - 0 Poder Executivo procederá as adequacôes necessãrias para efetivar as
seguintes alteraçOes aos anexos desta Lei, oriundas de emendas parlarnentares de n° 02 a
03.

ART.

1"
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ART. 9 0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacào.

Casa de Leis "Luiz Bordinassi", 14 de Novembro de 2017.

BENEDY1ARCIA
Cmara
Presid4
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixacâo em local de costume desta
CámaraMunicipal, na data supra.

MONICA ALMEIDA FONSECA

Diretora de Secretaria

