
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

LEI MUNICIPAL N° 704/2013	 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.013

"DISPOE SOBRE 0 PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE

PONTAL DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO PARA

0 QUADRIENIO DE 2014 A 2017 E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS."

Divina Maria da Silva Oda, Prefeita Municipal de Pontal do

Araguaia, Estado de Mato Grosso, faz saber a todos os habitantes do

municipio, que a Camara Municipal aprovou e ela sanciona a

seguinte LEI.

Art. 1 0 - 0 Plano Plurianual da Administrac ido PUblica

Municipal para quadri iênio de 2014 a 2017 contemplara as

despesas de capital e outras pelas decorrentes, e para as

relativas aos programas de duracao continuada, em conformidade

com os anexos integrantes desta lei:

§ 1° - Os Anexos que compbem o Plano Plurianual, sendo

estruturados por Entidades, Orgaios, Unidades Orcamentórias, FuncOes,

Sub-FuncOes, Programas, Projetos/Atividades ou OperacOes Especiais,

Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2° - Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organizacdo da acido

governamental visando a concretizacaio dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcancar corn a

realizacalo das awes do governo;

III - PUblico Alvo - populac iaio, Org iaio, setor, comunidade, etc a

que se destina o programa;

IV - Projeto/Atividade ou OperacOes Especiais - a especificacao
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da natureza da ageio que se pretende realizar;

V - AO- es - 0 conjunto de procedimentos e trabalhos

governamentais corn vistas a execucelo do programa;

VI - Produto - a designageio que se deve dar aos bens e servigos

produzidos ern cada ageio governamental na execugeio do programa;

VII - Unidade de Medida - a designageio que se deve dar a

quantificagelo do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos ern termos de produtos e

resultados a alcangar;

Art. 2 0 - A metas da Administragelo constituidas por

Projetos e Atividades ou OperacOes Especiais para o quadriéncio

2014/2017, consolidadas por Programas, sac) aquelas constantes do

Anexo 6 - Programas por Orgaos e Unidades Orcamentórias

integrante desta Lei.

Art. 3 0 - As metas Fisicas, Produto, unidade de Medida,

Posicdo em 2013 e Desejado ao Final por Acees em coda Programa,

selo aquelas demostradas no Anexo 09 - InformagOes por Programas,

integrante desta Lei.

Art. 4° - Os valores dos Anexos integrantes desta lei estelo

orgados a pregos correntes, corn a posigeio de uma inflaceio de

5.62% (cinco ponto sessenta e dois por cento) ao ono.

Art. 5 0 - As alteracOes na programagelo deste Plano

Plurianual, somente poderao ser promovidas mediante Lei especifica
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votada na COmara Municipal.

Paragrafo Cmico - anualmente o Executivo Municipal

devera enviar a Camara Municipal, solicitacao para adequacdo do

Plano Plurianual a Lei de Diretrizes Orcamentórias - LDO e a Lei

Orcamentória Anual.

Art. 6 0 - O Poder Executivo Municipal podera aumentar ou

diminuir as metas fisicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a

despesa orcada corn a receita estimada em cada exercicio, de

forma a assegurar o permanente equilibrio das contas pOblicas.

Art. 7° - As prioridades da Administracäo Municipal em

coda exercicio serdo expressas na Lei de diretrizes Orcamentarias e

extraidas dos Anexos desta Lei.

Art. 8 0 - Nenhum investimento cuja execucao ultrapasse

urn exercicio financeiro, poderó ser iniciado sem previa concluseio

no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusao.

Art. 9 0 - Esta Lei entraró em vigor na data de sua

publicacao.

Art. 10 - Revogam-se as disposicoes em

Pontal do Araguaia/MT, 03 de dezembro de 2013.

04,--
Divina Maria da Silva Oda
PREFEITA MUNICIPAL
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