
LEIN° 015/2017 

Prefeitura Municipal de 

SABOEIRO 
OE MAOS DAOAS COM O POVO 

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Dispoe sabre o Plano Plurianual (PPA) de Governo do 

Municfpio de SABOEIRO, para quadrieruo 2018/2021. 

A PREFEITA DO MUNICiPIO DE SABOEIRO, ESTADO DO CEARA, faz 

saber que a Camara Municipal de SABOEIRO aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1 °. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Municf pio de SABOEIRO, 

para o quadrienio 2018 - 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1 °, 

da Constituicao Federal, e art. 64, lnciso VI e art. 105, § 1 ° da Lei Orqanica do 

Municf pio, na forma dos anexos desta Lei. 

Art. 2°. O Plano Plurianual 2018-2021 foi elaborado tomando por 

referencias diretrizes norteadoras, estabelecidas para a acao do Governo 

Municipal, dispostas em 6 (seis) eixos que congregam programas e acoes, 

concebidos visando o alcance dos resultados e objetivos estrateqicos a seguir 

estabelecidos. 

Art. 3°. Os programas e acoes deste Plano Plurianual serao observados 

nas leis de diretrizes orcarnentarias, nas leis orcamentarias anuais e nas leis 

que as modifiquem. 

Art. 4°. 0 valor global dos Programas, as Metas e os enunciados dos 

Objetivos nao constituem limites a proqrarnacao e a execucao das despesas 

expressas nas leis orcamentarias e nas leis que as modifiquem. 
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Art. 5°. 0 Plano Plurianual incorpora automaticamente as alteracoes 
estabelecidas pelas Leis Orcarnentarias Anuais aprovadas pela Camara 

Municipal e suas alteracoes, devendo o departamento de planejamento, 

proceder aos ajustes necessaries para fins de alinhamento dos instrumentos 

planejados. 

Art. 6°. A exclusao ou a alteracao de programas constantes desta Lei ou a 

inclusao de um novo programa serao propostas pelo Peder Executive, por 

meio da LOA e nas leis que as modifique. 

Art. 7°. 0 Peder Executive Municipal fica autorizado a: 

I - alterar o 6rgao responsavel por programas e acoes; 
II - alterar os indicadores dos programas e seus respectivos Indices; 

Ill - adequar a meta fisica de acao orcamentaria para compatibiliza-la com 

alteracoes no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis 

orcamentarias anuais e seus creditos adicionais ou por leis que alterem o 

Plano Plurianual. 

Art. 8°. 0 Plano Plurianual sera acompanhado e monitorado 

sistematicamente para averiquacao do cumprimento dos objetivos, metas e 

acoes dos principais programas de governo, sob a coordenacao do setor de 

planejamento. 

Art. 9°. A Prefeitura Municipal podera formular revis6es do PPA durante sua 

execucao, devendo submete-las a aprovacao da Camara Municipal, a excecao 

quando se tratar dos itens estabelecidos no Art. 7°. 

Paraqrafo Unico: 0 Municf pio disponibilizara no seu sitio na internet as 

versoes revisadas do PPA. 
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Art.1 O. 0 Plano Plurianual, objeto da presente Lei, incorpora 
automaticamente as alteracoes estabelecidas pela Lei Orcamentaria, devendo 

o setor competente, proceder aos reajustes necessaries para fins de 

alinhamento dos 2(dois) instrumentos. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 

disposicoes em contrario. 

Pago da Prefeitura Municipal de SABOEIRO - Estado do Ceara, 
aos 20 (vinte) dias do mes de dezembro do anode dois mile dezessete (2017). 

4Y'A�_,p� k�vL <At�� 
MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQU'E 

PREFEITA MUNICIPAL DE SABOEIRO 
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