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LEI Nº 3.027, de 08 de dezembro de 2017. 
 

Dispõe sobre o Plano Plurianual 
do Município de João Neiva 

para o quadriênio 2018 a 2021, 
e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 110, inciso 
I da Lei Orgânica Municipal; 

 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da 

Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com 
seus respectivos objetivos e metas da Administração Pública Municipal 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e das despesas de 
duração continuada, na forma dos anexos desta Lei. 

 
Art. 2º - Para fins desta Lei considera-se: 

 
I - Programa - o instrumento de organização da atuação 

governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para 

um objetivo comum, pré-estabelecido, mensurado por indicadores, 
visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma 

necessidade ou demanda da sociedade; 
 

II – Programa Finalístico – aquele que resulta em bens 

ou serviços ofertados diretamente à sociedade; 
 

III – Programa de Apoio Administrativo – aquele que 

engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora 
colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não 

têm suas despesas passiveis de apropriação àqueles programas; 
 

IV - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar 

com a realização das ações de governo; 
 

V - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, a 

que se destina o programa; 
 

VI - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a 

especificação da natureza da ação que se pretende realizar; 
 

VII - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos 

governamentais com vistas à execução do programa; 
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VIII - Produto – bem ou serviço que resulta da ação, 
destinado ao público-alvo; 

 

IX - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à 
quantificação do produto que se espera obter; 

 

X - Metas - os objetivos quantitativos em termos de 
produtos e resultados a alcançar. 

 
Art. 3º - As estimativas da receita, bem como os valores 

dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixados, 
exclusivamente, para conferir consistência econômica e financeira ao 

plano, não se constituindo em limites para a elaboração das respectivas 

leis orçamentárias, desde que compatíveis com seus programas e metas. 
 

Art. 4º - A exclusão ou alteração de programas e ações 
constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas e ações, 

dar-se-á através de legislação específica, votada pela Câmara Municipal. 
 

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações 
orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei 

orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao 
respectivo programa as modificações consequentes. 

 
Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput 

deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adequar as 
metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações 

de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual. 

 
Art. 6º – A gestão do PPA 2018/2021 observará os 

princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e 
efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a 

avaliação e a revisão do Plano, sendo obrigatória sua avaliação anual. 
 

§ 1º – Para viabilizar a determinação do disposto neste 
artigo, o Poder Executivo Municipal encaminhará relatório anual de 

avaliação do Plano Plurianual 2018/2021 à Câmara Municipal. 
 

§ 2º – O relatório deverá conter os demonstrativos e 
avaliação por programas e ações da execução física, financeira, e o 

percentual já efetivado e executado no exercício do período em vigor 
desta Lei. 

 
§ 3º - Caso seja necessário, os membros da Comissão 

responsável pela elaboração do PPA, comparecerão à Câmara Municipal 

para prestar informações complementares sobre o relatório anual de 
avaliação do plano. 
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§ 4º – O comparecimento dos representantes legais do 
Poder Executivo na Câmara Municipal, para fins de atendimento ao 

disposto no parágrafo anterior, deverá ser previamente agendado junto a 
Mesa Diretora da Câmara, e acontecerá semestralmente. 

 
Art. 7º - As prioridades por bairro foram definidas através 

da participação popular, e acompanham a presente Lei. 
 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 08 de 
dezembro de 2017. 

 
 

Otávio Abreu Xavier 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e publicada em 08 de dezembro de 2017. 

 
 

Carla Carrara Nascimento 
Chefe de Gabinete 

 


