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PREFEITURA MUNICIPAT DE ARAUÁ

LEt No 62.1
DE 07 DE OUTUBRO DE 2013.

lnstitui o Plano Pluianual para o período
de 2014-2017 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMUÁ, Estado de SeTgipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. ío. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, s

10, da

Constituição Federal e na Lêi Orgânica Municipal, Íica instituído, na forma dos
anêxos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de AÍauá para o quadriênio
2014t2017
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Art. 20. O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuaçáo
governamêntal em Programas orientados para o alcance dos objêtivos
estratégicos deÍinidos para o período do plano.

AÉ.30. Os programas e açÕes destê plano seráo observados
nas leis de diretdzes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis
quê as modiÍiquem.

Art. 40. Para êfeito desta Lei, entênde-se por:

| -

Programa: instrumento

de

organização

da

ação

governamêntal que articula um conjunto de açóes visando à concretização do
objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implêmentaçáo são ofertados
bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis
de aferição por indicadores:

b) Programa de Apoio às políticas públicas e Áreas Especiais:
aqueles vollados para a oÍerta de serviços ao Estado, para a gestáo de políticas
e para o apoio administrativo.
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ll - AÉo: instrumento de programação que contribui para
atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conÍorme

a

sua

natureza, em:

a) Proleto: instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operaçôes, limitadas no tempo,

das quais resulta um produto que concorre para

a

expansão ou

aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operaçôes que se
realizam de modo contínuo e permanenle, das quais resulta um produto
necessário à manutenção da aÇão de governo.

Art.50. Os valores Ílnanceiros estabelecidos para as

açÕes

orçamentárias sáo estimativos, nâo se constituindo em limites à programação
das despesas expressâs nas lêis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art.

60. A alteraÇáo ou exclusão de programas constantes desta

Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo poder
Executivo, por meio de projêtos dê lej de revisão ou específico de alteração
desta

Lei.
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A

inclusáo, exclusâo ou alteraÉo de ações
o[çamentárias e de suas metas, denÍo de um programa, poderá ocorrer por

Art.7o.

intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art.80. Ficâ o poder Executivo autorizado a alterar indicâdores
de açóes e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas melas, semprê
que tais modiÍicações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.go. O Poder Executivo procedêrá

à avaliação anual dos

resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no plano as ações
orçâmentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício Ínanceiro.

Art. 1í. Esta Lei êntÍa em vigor em

Art.

1o

de janeiro de 20.14.

'12. Revogam-se as disposições em contrário.
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ANA HELENA ANDRAOE COSTA
Prêfeita Municipal

