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LEi MUNICIPAL N° 2.366, de 24/12/2009.

DISPÕE SOBRE O PPA - PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
GUANHÃES PARA O QUADRIÉNIO 2010-2013 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Guanhães. Estado de Mir.ív.- " i -'aves de
seus Representantes Legais aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a ; .
Lei:

Ari. 1° O r urianual (PPA) para o quadriénio 2010-2 :
presente Lei

Parágrafo único - Constituem, entre outros elementos, os seguintes ar esta
-

, - Demonstrativo resumido da projeção da receita geral do M-jnicípio para o
idriênio 2010-2013;

; emonsírat •: resumid-. • .-ojecão da despesa, gsrsi do -v -.:ra o
pericdo 2010-2013; e

ler onst . dos programas e ações de governo para o q
2013, por órgãos da administração direta.

Ar*. 2° Go valores constantes do -rn como bír
julho de 2009, peías prpjeções raciais do índice de Pf »\isurrmT
iiPCA), spíicadc. sucessivsr^enie. a tivo.

Parágrafo único. Os vaiores constantes nos ane- ei pôs;;.
:;ivo, servindo como refere"

aevendo a Lei de Díretrizes Orçarpsníárias (LDO) e a Lei Orçamentaria .-
atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem 3
cê alteração forma! do PPA.

Ari. 3° A programação t . -. asta Lê ' : :
oriundos do tesouro do Municipia, da administre
crédito, dos repsssss e convêr.' - ;om a União, E:\ :
parcerias impi-

•

Art. 4° Constituem di:<.
irs . no período 2010-2013:

Praça Néria Coetho Guimarães, 100 - Centro - Guanhães - MG - CEP 39740-000 - Fone: (33) 3421-1501

Fax: 3421-1515 - E-mail: guanhaes@ghnet.com.br



Prefeitura Municipal de Guanhaes
ESTADO DG MINAS GERAIS

i - gestão públu . .^orá e ci iti\ aparente, honesta, étice nie, com
o foco na transversalidade, píanejarriento e avaliação;

i! - qualificação e eficiência dos serviços públicos, com racionalização, capacitação e
modernização, e a valorização e qualificação do funcionalismo público municipal;

II! - descentralização administrativa e valorização ria ide,

iV - transparência na aplicação dos recursos
governamentais •:> controle público e ..

V - desenvolvimento económico com inoi<

VI - desenvolvimento sociaí com respeito à diversidade e ã
multicuiíuraíidade;

- democracia, cidadania e participação popular:

Vill - qualidade de vida: com prioridade á saúde, à educ:

ao meio ambiente;

íX - planejamento e administração cio M1.

Art. 5° As codificações de programas serão observadas nas
orçamentarias anuais e r : ss mor-

An. 6° As sçoes constantes no PFA poderão s , -stos de
íeis c-rçaiTientárbii ani!a;s, em projetos e aíividades, que assegurarão os percentuais
mínimos fixados peia Constituição Federa! para ss despesas na área da saúde e
educação.

Ari. 7C Para fins desta Lei entende-se pi

! - Programa, o instrumento de organização da atuação governar . ido à
concretização dos oDjeíivos pretendidos;

l! - Objetivo, a expressão do resultedq desejado em relação ac público alvo;

III - Ação, o conjunto de operações coutos contribuem para os objeíivos do
programa;

!V- Produto, ben ou serviço que "cão, destin, .

V - Meta, quantidade cie produto q^ só deseja oi;íer cm d;-:
ternpef.a!, exorei.- " -;1e de meí.i'Ge atíotada;
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Art. 8° A inclusão, alteração ou exclusão de diretrizes e programas constantes
desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei
específico.

§ 1° A LDO também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou
exclusão de programas e ações, ao ecer prioridades para o exercício
seguinte, desde que em consonà- .-; diretrizes estratégicas desta Lei,
mantendo-se esses ajustes nos ex.. : . ,. ..̂ sequentes.

§ 2° A inciusãc, alteração ou exclusão de ações e. de suas metas
por intermédio da LOA ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respec
programa, as modificações consequentes.

Art. 9° O acompanhamento e a avaíiação dos programas serão i e- >s por
meio de avaliação de desempenho dos indicadores e metas; cujos írdio-:- ,
periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 10. É assegurada a participação popular na elabcr?
acompanhamento cia LDO e LOA, visando o atendimento do art 48, pará^
da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 11. O presente PPA será divulgado através do v, :
Executivo.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a
partir de 1° de janeiro de 2010.

Guanhães, 24 de dezembro de 2009

O&afdo Castro Pinto
Prefeito Municipal

Praça Néria Coelho Guimarães, 100 - Centro - Guanhães - MG - CEP 39740-000 - Fone: (33) 3421-1501

Fax: 3421-1515 - E-mail: guanhaes@ghnet.com.br


