
LEI Nº 727, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017
 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DE MUQUI, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2018 a 2021, em

cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o
período, os programas com seus respectivos objetivos, ações orçamentárias, montantes de recursos a
serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração
continuada, na forma do Anexo II desta Lei.

 
§ 1º Os valores consignados no PPA 2018-2021 para os programas, são referenciais e

não se constitui em limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e nos seus
créditos adicionais.

 
§ 2º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a adequar as metas e ações previstas

no plano plurianual, aos valores previstos nas Leis Orçamentárias Anuais.
 
Art. 2º A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a

inclusão de novos programas e ações serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei
de Revisão do Plano ou Projeto de lei especifico.

 
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e

respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a
realização do objetivo do Programa.

 
Art. 4º As Metas e Prioridades para o Exercício Financeiro de 2018, ficam estabelecidas

na forma do Anexo I desta lei.
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 

Muqui-ES, 19 de outubro de 2017.
 

CARLOS RENATO PRÚCOLI
Prefeito de Muqui

 
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Muqui.
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Anexo I
(a que se refere o artigo 4º)

Metas e Prioridades para 2018



Município de Muqui

Estado do Espírito Santo                 

Anexo de Metas e Prioridades para 2018          

Anexo I          

(Anexo I a que se refere o artigo 4º)          

Programa..........:0000

Objetivo............:

Programa..........:0001

Objetivo............:

Programa..........:0002

Objetivo............:

Programa..........:0006

Objetivo............:

Programa..........:0007

Objetivo............:

Programa..........:0008

Objetivo............:

Programa..........:0009

Objetivo............:

Programa..........:0010

Objetivo............:

Programa..........:0011

Objetivo............:

Encargos Especiais

Gestão da Educação Infantil

Garantir, com melhoria de qualidade, o acesso e a permanência de todas as crianças na Educação
Infantil, atentando para ações de realidade do Município.

Engloba despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não
resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de um produto ou serviços,
representand, portanto, uma agregação neutra.

Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres

Promover o socorro e a assistência a pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das
atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de
emergência e estado de calamidade pública reconhecida pelo Governo, bem como a prevenção para 

Apoiar a execução das atividades finalísticas da gestão da assistência social.

Gestão Educacional

Garantir, com melhoria de qualidade, o acesso e a permanência de todas as crianças, adolescentes,
jovens e adultos na Educação Básica.

Acesso à Educação Profissional, Tecnológica e Universitária

Apoiar o acesso à educação profissional, tecnológica e da educação superior, incorporando novos
contingentes sociais ao processo de formação profissional, tecnológico e universitária, visando
democratizar o acesso as oportunidades de escolarização, trabalho e desenvolvimento humano, 

Gestão das Políticas Públicas da Assistência Social

Atuação Legislativa

Representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização dos órgãos do
poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais do órgão
e dos seus membros. Democratizar a ação legislativa. Permitir a articulação dos poderes públicos 

Apoio Administrativo

Promover, manter e desenvolver ações de apoio governamental.

Gestão do Ensino Fundamental

Garantir, com melhoria de qualidade, o acesso e a permanência de todas as crianças, adolescentes,
jovens e adultos na Educação Básica, atentando para ações de realidade do Município.
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Programa..........:0018

Objetivo............:

Programa..........:0020

Objetivo............:

Programa..........:0026

Objetivo............:

Programa..........:0027

Objetivo............:

Programa..........:0028

Objetivo............:

Programa..........:0029

Objetivo............:

Programa..........:0030

Objetivo............:

Programa..........:0034

Objetivo............:

Programa..........:0058

Objetivo............:

Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de
Saúde, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida.

Gestão das Ações em Vigilância em Saúde

Promover e desenvolver ações de apoio nas areas agricolas e pecuária,melhorando o processo de
comercialização dos produtos com vistas a promoção do desenvolvimento rural sustentável.

Conservação e Desenvolvimento Ambiental

Apoiar ações estratégicas, planos, programas e empreendimentos na área de meio ambiente, que
contrubuam para o desenvolvimento sustentável do Municipio de Muqui e região.

Gestão dos Serviços e Ações da Atenção Básica

Garantir, com melhoria de qualidade, ações e serviços de atenção básica de saúde. Este programa
de despesa contempla o Componente do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo) e o Componente Piso
de Atenção Básica Variável.

Gestão do SUS 

Implementar ações e serviços que contribuam para a organização e eficiência do sistema. Ações
estas voltadas para a regulação, controle, avaliação, autoria e monitoramento, planejamento e
orçamento, programação, regionalização, educação em saúde e incentivo a participação popular.

Gerenciar o desenvolvimento das ações em Vigilância em Saúde, estabelecidas nacionalmente,
composta pelo componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e pelo componente
da Vigilância Sanitária.

Gestão Estratégica da Assistência Farmacêutica

Apoio Agropecuário

Gerenciar as ações de aquisição e distribuição da assistência farmacêutica. O financiamento destas
ações é constituído pelo componente básico da assistência farmacêutica, componente estratégico
da assistência farmacêutica e o componente de medicamentos de dispensação excepcional.

Serviços Públicos

Promover a execução de serviços públicos municipais essenciais e de qualidade, garantindo o bem-
estar e a qualidade de vida da população.

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural

Promover a divulgação do potencial turístico e aumentar o fluxo de turistas no município. Preservar o
acervo de bens culturais móveis e imóveis, de natureza imaterial e do patrimônio natural, que inclui
desde a realização de inventários, projetos de revitalização e restauração, criação de espaços 
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Programa..........:0061

Objetivo............:

Programa..........:0069

Objetivo............:

Programa..........:0070

Objetivo............:

Programa..........:0071

Objetivo............:

Programa..........:0072

Objetivo............:

Programa..........:0073

Objetivo............:

Programa..........:0074

Objetivo............:

Programa..........:0200

Objetivo............:

Programa..........:9999

Objetivo............:

Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente

Garantir ações que promovam proteção social a crianças e adolescentes.

Programa Cidade de Todos

Promover o acesso à alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer as outras
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que
respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis.

Gestão da Proteção Social Básica

Prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se a população que vive em situação
de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 

Gestão da Proteção Social Especial

Prover atenções socioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco
pessoal ou social, por decorrencia da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como
abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, 

Promoção da Inclusão Produtiva

Esporte para Todos

Contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os seus segmentos, modalidades,
formas e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua expansão e difusão nos
aspectos educacional, sócio-cultural e de saúde.  

Articular juntamente com os atores sociais na construção de uma política pública de regularização
fundiária e realização de melhorias das moradias, entendendo habitação como direito humano.

Programa de Segurança Alimentar e Nutricional

Contribuir para a qualificação e aperfeiçoamento profissional das pessoas,com objetivo de dar
suporte aos cidadãos para seu autosustento.

Reserva de Contingência

Destinar montante relativo a receita corrente liquida municipal, que será utilizado para atender os
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscias que possam surgir no decorrer da execução
dos orçamentos.

Infraestrutura Pública

Promover a adequação de capacidade e possibilitar o incremento do sistema de infra-estrutura
municipal, através da conservação, reabilitação, construção, pavimentação, melhorando a segurança
das estradas e as mantendo em boas condições operacionais de tráfego, bem como proporcionando 
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(a que se refere o artigo 1º)



Programa..........: 0001

Objetivo............:

Público Alvo......: Natureza..............:

Unid. Responsável..:

8.000.000,00R$    01 - Município X

-R$                    02 - Sede

-R$                    03 - Interior

8.000.000,00R$    

Recursos do Tesouro

MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS

Atuação Legislativa

População de Muqui, membros e servidores do legislativo.

Representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização dos órgãos do poder público e desempenhar as

demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais do órgão e dos seus membros. Democratizar a ação legislativa. Permitir a

articulação dos poderes públicos com a sociedade.

Apoio Administrativo

Recursos Vinculados

Demais Fontes

Total no Período 2018-2021:

Regionalização..:Fontes de Recursos:

Câmara Municipal de Muqui

8.000.000,00R$    

Ações do Oçamento Fiscal/Seguridade Social

Ação Tipo
Produto (Bem ou 

Serviço)

Unidade de 

Medida
Meta Física

3.001 P
Construção, Ampliação e Adequação da Sede do Poder Legislativo Municipal Câmara Construida/ 

Adequada
Unidade 1

1UnidadeCâmara Gerida

 Título 

A

Total no Período 2018-2021:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo2.001

Tipo:  A - Atividade     P - Projeto   O - Operação Especial 1
























































































