
GOVER NO MUNl�PAL DE 

OROS 
C"b/nue do Prt(e,to 

DE 25 DE NOVEMBRO OE 2017 

DISPOE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O 

PERiooo OE 201812021. 

O Prefeito do Municipio de Or6s/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES 

PEQUENO, no uso de suas atribui�oes legais, faz saber que a Cimara 
Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a segulnte LEI 

MUNICIPAL: 

CAPITULO I 

OAS DISPOSIC0ES INICIAIS 

Art. 1° - A presente Lei lnstlnn o Plano Plurianual para o quadri€1nio 201812017, 

em cumprimento ao disposto no artigo 165,§ 1", da ccnenuncac Federal, 

estabelecendo, para o periodo, os programas com seus respectivos objetivos. 

indrcadores e montantes de recurses a serem aphcados em despesas de capital 
e outras delas decorrentes e nas despesas de dura(,ao contmuada, na forma dos 
Anexos que acompanham esta lei. 

Art. 2° - As pnoridades e metas para o anode 2018, conforme estabelecido na 

lei de Diretrizes Dn;amentanas, eetsc especificadas nos Anexos desta lei. 

CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS E METAS 

Art. 3° • Consideram-se para os efeitos deste Plano Plurianual os segumtes 

conceitos: 

I. FUN�AO - maior nlvel de agregat;ao das dlversas areas de despesa que 

competem ao setor pUblico, agregm;ao de gastos de acordo com a area 

de atuar;ao finalfstica. 
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IL SUBFUNCAO - parncac da funi;ao, Yisando a agregar determinado 
subconjunto de despesa do setor pUblico. As subfun¢es poderao ser 

combinadas com fun¢es diferentes daquelas a qua esteem vincutadas 

111. PROGRAMA - o instrumento de oryaniza(,ao da ar,:ao govemamental 

vrsando i:i concrenzacao dos objetivos pretendidos. senoc mensurado por 

indicadores estaoelecoos neste Plano. 

IV. ACAO - 0 lnstrumento de programaylio constitu1do de cceeecees para 

alcam;:ar o objeuvo de um programa de govemo, sendo mensurada por 

indicadores estabelecidos e que erucula uma atwidade ou um projeto qua 

concorrem para um objetivo visando a solu�o de um problema ou 

atendimento de uma necessidade ou demanda da soceoaoe vocoraoe a 
um programs de govemo. 

V. META - 0 resultado final pretendido para ay3o e os tntermeo.aroe, 
obtt<los ao longo do periodo de planejamento/execui;ao, como um 

cronograma necc exoressc na onceoe de medida indicada 

Art. 4° - A exclusaio ou aueracsc de programas oonstantes desta Lei, barn como 
a inclu5ao de novos programas serac propostos pelo Poder Executive, at-aves 
de Projeto de Lei de Re ..... sac do Plano ou Projeto de Lei especiflco. 

CAPITULO Ill 

DAS DISPONIBILIDADES E AJUSTES ANUAIS 

Art. s• - A inclusao, exciusao ou enerecac de a9(les on;:amentanas no Plano 

Plurianual ooderao ocorrer por mterrnedio da Lei oreamentana anual ou de seus 

crnditos amconers. aproprtando-se ao respective programa, as mod1fica¢es 

consequentes. vedada a inclusao de Programas de Govemo que s6 podefa ser 

efetuado at-eves da altera� da Presente Lei medrante autoriza9.ilo do 

Leglslat1vo Municipal. 

Par;igrafo Unico - De acordo com o dispositivo no caput deste artigo, fica o 

Poder Executivo autonzado a adequar as metas das a9(les crcementarias para 
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compatibi!izii-las com as ajteracces de valor ou com outras modlficai;:oes erewes 

na le1 crcamentada anual. 

Art 6° - Frca o Poder Execunvc Mumc1pal autorizado a alterar, incluir ou exc!uir 

produtos e resoecnves metas das ayOes do Plano Plurianual, desde que estas 

modifica(,Oes contribuam para a reanzacao do objetivo do Programa. 

CAPITULO IV 

OAS DISPOSl�OES FINAIS 

Art. 7° - Ocorrendo mudam;:a de moeda, extim;ao do indexador, modificayilo da 

moeda naconai. mudam;:a na Pollllca Salarial, corte de casas declmars e 

qualquer outra occrrencra no Sistema Monetario Nacional, fica o poder executive 

Mumcipal, atraves de Decreto, eutonzacac a adequar as ceccecees desta Lei 

de forma que seus valores sejam imediatamente revrstos. atentando para a 

perfeita atuauzacso e principalmente, para que o eqojbm do Sistema 

Orcamentano e Fmanceiro seja conservado e este nae sofra prejuizo manifesto 

capaz de mviabiltzar, temporana ou definitivamente, o ateooenentc dos objeuvos 

programados e a conteunoaoe do funcionamenlo da maquma administrativa. 

Art. 8° - Esta Lei entrara em vigor a partlr de 01 de Janeiro do anode 2018. 

revogando-se as d1sposir;cies em contrflrio. 

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OR6S, EM 25 DE NOVEMBRO DE 

2017. 
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