LEI n. 2.559 DE 30 DE JULHO DE 2013
Disp}e sobre o Plano Plurianual do Munict
pio de Monte Castelo para o quadrir
nio
de 2014 a 2017 e dioutras providr
ncias.
FRANCISCO SUARES DE LIMA, Prefeito Municipal de Monte Castelo, Estado de Smo
Paulo, usando das atribuio}es que lhe smo conferidas por lei, faz saber que a Ckmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1- Esta Lei institui o Plano Plurianual do Munict
pio de Monte Castelo, para o pert
odo
de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, 1
, da Constituio
m
o Federal,
estabelecendo para o pert
odo respectivo objetivos, indicadores, custos e metas da
administrao
m
o municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrente, e para as
relativas ao programas de durao
m
o continuada, na forma dos anexos I ao V.
Os anexos que comp}em o Plano Plurianual sm
o governamental visando a concretizao
m
o
dos objetivos, ao
}es, produtos, unidades de medida, metas e valores.
Art. 2- Os objetos e metas da Administrao
m
o para o quadrir
nio 2014/2017 serm
o
financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.
Art. 3- O Plano Plurianual da Administrao
m
o P~blica Municipal de Monte Castelo para o
quadrir
nio de 2014/2017 contemplarias despesas de capital e outras delas decorrentes, e para
as relativas aos programas de durao
m
o continuada e estiexpresso nas seguintes planilhas.
I - Programa, o instrumento de organizao
m
o da ao
m
o governamental visando a concretizao
m
o
dos objetivos pretendidos;
II - Justifica, a identificao
m
o da realidade existente, de forma a permitir a caracterizao
m
oea
mensurao
m
o dos problemas e necessidades.
III - Objetivos, os resultados que se pretende alcano
ar com a realizao
m
o das ao
}es
governamentais;
IV - Ao
}es, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas jexecuo
m
o
dos programas;
V - Produto, os bens e servio
os produzidos em cada ao
m
o governamental na execuo
m
o do
programa;
VI - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcano
ar.
Art. 4- Os valores constantes dos Anexos que acompanham esta Lei estm
o oro
ados a
preo
os correntes com projeo
m
o de inflao
m
o de 7% (sete por cento) ao ano.
Art. 5- A exclusm
o ou alterao
m
o de programas constantes desta Lei, bem como a inclusm
o
de novos programas serm
o propostos pelo Poder Executivo atravp
s de Projeto de Lei de
Revism
o do Plano ou Projeto de Lei espect
fico.
Art. 6- A inclusm
o, exclusm
o ou alterao
m
o de ao
}es oro
amenti
rias no Plano Plurianual
poderm
o ocorrer por intermp
dio da Lei Oro
amenti
ria Anual ou de seus crp
ditos adicionais,
apropriando-se ao respectivo programa, as modificao
}es conseqentes.
Parigrafo Ònico - De acordo com o disposto na caput deste artigo, fica o Poder Executivo
autorizado a adequar as metas das ao
}es oro
amenti
rias para compatibiliza-las com as
alterao
}es de valor ou com outras modificao
}es efetivadas na Lei Oro
amenti
ria Anual,
prevalecendo os valores da Lei Oro
amenti
ria.
Art. 7- Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e

respectivas metas das ao
}es do Plano Plurianual, desde que estas modificao
}es contribuam
para a realizao
m
o do objetivo do Programa e nm
o requeiram mudano
a no oro
amento do
munict
pio.
 O poder executivo poderiaumentar ou diminuir as metas estabelecidas, a fim de
compatibilizar a despesa oro
ada com a receita estimada em cada exerct
cio, de forma a
assegurar o equilt
brio das contas p~blicas.
Art. 8- As prioridades da Administrao
m
o Municipal em cada exerct
cio serm
o expressas na
Lei de Diretrizes Oro
amenti
rias e extrat
das dos Anexos desta Lei.
Art. 9- Nenhum investimento cuja execuo
m
o ultrapasse um exerct
cio financeiro poderiser
iniciado sem prp
via inclusm
o no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusm
o.
Art. 10 - Esta Lei entrariem vigor na data de sua publicao
m
o, revogadas as disposio
}es em
contri
rio.
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