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LEILEI NNºº 3.930,3.930, DEDE 1212 DEDE JULHOJULHO DEDE 2017.2017.

DispDispõõee sobresobre oo PlanoPlano PlurianualPlurianual
parapara oo quadriquadriêênionio 2018-20212018-2021..

ADAIRADAIR PHILIPPSEN,PHILIPPSEN, PrePrefeitofeito dodo municmunicíípiopio dede SantoSanto Cristo,Cristo, ffazaz ssaberaber queque aa CCââmaramara
dede VereadoresVereadores aprovouaprovou ee ficafica sancionadasancionada ee promulgadapromulgada aa seguinteseguinte Lei:Lei:

Art.Art. 11ºº EstaEsta leilei instituiinstitui oo PlanoPlano PlurianualPlurianual parapara oo quadriquadriêênionio 2018/2021,2018/2021, emem
cumprimentocumprimento aoao dispostodisposto nono artartigoigo 165,165, parparáágrafografo 11ºº,, dada ConstituiConstituiçãçãoo dada RepRepúública,blica,
estabelecendo,estabelecendo, parapara oo perperííodo,odo, osos programasprogramas comcom seusseus respectivosrespectivos objetivos,objetivos, indicadoresindicadores ee
montantesmontantes dede recursosrecursos aa seremserem aplicadosaplicados emem despesasdespesas dede capitalcapital ee outrasoutras delasdelas decorrentesdecorrentes ee
nasnas despesasdespesas dede duraduraçãçãoo continuada,continuada, nana formaforma dosdos AnexosAnexos I,I, IIII ee III.III.

Art.Art. 22ºº ParaPara efeitosefeitos destadesta Lei,Lei, entende-seentende-se por:por:

II -- Programa,Programa, oo instrumentoinstrumento dede organizaorganizaçãçãoo dada atuaatuaçãçãoo governamental,governamental, queque articulaarticula
umum conjuntoconjunto dede aaçõçõeses queque concorremconcorrem parapara umum objetivoobjetivo comumcomum prpréé-estabelecido,-estabelecido, mensuradomensurado
porpor indicadores,indicadores, visandovisando ààss solusoluçãçãoo dede umum problemaproblema ouou aoao atendimentoatendimento dede umauma necessidadenecessidade
ouou demandademanda dada sociedade;sociedade;

IIII -- ProgramaPrograma FinalFinalíístico,stico, aqueleaquele queque resultaresulta emem bensbens ouou serviserviççosos ofertadosofertados
diretamentediretamente àà sociedade;sociedade;

IIIIII –– ProgramaPrograma dede ApoioApoio Administrativo,Administrativo, aqueleaquele queque englobaengloba aaçõçõeses dede naturezanatureza
tipicamentetipicamente administrativaadministrativa que,que, emboraembora colaboremcolaborem parapara aa consecuconsecuçãçãoo dosdos objetivosobjetivos dosdos
demaisdemais programas,programas, nnããoo ttêêmm suassuas despesasdespesas passpassííveisveis dede apropriaapropriaçãçãoo ààquelesqueles programas;programas;

IVIV -- AAçãção,o, oo conjuntoconjunto dede operaoperaçõçõeses cujoscujos produtosprodutos contribuemcontribuem parapara osos objetivosobjetivos dodo
programa;programa;

VV -- Produto,Produto, bembem ouou serviserviççoo queque resultaresulta dada aaçãção,o, destinadodestinado aoao ppúúblico-alvo;blico-alvo;

VIVI -- Meta,Meta, quantidadequantidade dede produtoproduto queque sese desejadeseja obterobter emem determinadodeterminado horizontehorizonte
temporal,temporal, expressaexpressa nana unidadeunidade dede medidamedida adotada.adotada.
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Art.Art. 33ºº (Vetado(Vetado pelapela EmendaEmenda SupressivaSupressiva 001/2017).001/2017).

ParParáágrafografo úúniconico (Vetado(Vetado pelapela EmendaEmenda SupressivaSupressiva 001/2017).001/2017).

Art.Art. 44ºº AsAs metasmetas ffíísicassicas dasdas aaçõçõeses estabelecidasestabelecidas parapara oo perperííodoodo 2018-20212018-2021 sese
constituemconstituem referreferêênciasncias aa seremserem observadasobservadas pelaspelas leisleis dede diretrizesdiretrizes ororççamentamentááriasrias ee pelaspelas leisleis
ororççamentamentááriasrias ee suassuas respectivasrespectivas alteraalteraçõções.es.

Art.Art. 55ºº AA inclusinclusãão,o, exclusexclusããoo ouou alteraalteraçãçãoo dede programasprogramas constantesconstantes destadesta lei,lei, serserããoo
propostospropostos pelopelo PoderPoder Executivo,Executivo, atravatravééss dede ProjetoProjeto dede LeiLei dede RevisRevisããoo dodo PlanoPlano ouou ProjetoProjeto dede
leilei especespecíífico.fico.

Art.6Art.6ºº (Vetado(Vetado pelapela EmendaEmenda SupressivaSupressiva 002/2017).002/2017).

Art.7Art.7ºº OO acompanhamentoacompanhamento dada execuexecuçãçãoo dosdos programasprogramas dodo PPAPPA serseráá feitofeito comcom basebase
nono desempenhodesempenho dosdos indicadores,indicadores, e/oue/ou dada realizarealizaçãçãoo dasdas metasmetas ffíísicassicas ee financeiras,financeiras, cujascujas
informainformaçõçõeses serserããoo apuradasapuradas periodicamenteperiodicamente ee terterããoo aa finalidadefinalidade dede medirmedir osos resultadosresultados
alcanalcanççados.ados.

ParParáágrafografo úúnico.nico. OO acompanhamentoacompanhamento dada execuexecuçãçãoo dosdos programasprogramas dodo PPAPPA serseráá feitofeito
sobsob aa coordenacoordenaçãçãoo dada SecretariaSecretaria dede GestGestããoo,, aa quemquem compete:compete:

II –– definirdefinir asas metodologiasmetodologias aa seremserem utilizadasutilizadas nana elaboraelaboraçãção,o, nono acompanhamentoacompanhamento ee
nana revisrevisããoo dodo PPAPPA aa serser observadoobservado porpor todostodos osos óórgrgããosos dada AdministraAdministraçãçãoo Municipal;Municipal;

IIII -- definirdefinir aa agendaagenda dede elaboraelaboraçãção,o, dede acompanhamentoacompanhamento e,e, quandoquando forfor oo caso,caso, dede
revisrevisããoo dodo PPA;PPA;

IIIIII -- auxiliarauxiliar osos demaisdemais óórgrgããosos ee setoressetores dada AdministraAdministraçãçãoo MunicipalMunicipal nosnos processosprocessos dede
elaboraelaboraçãção,o, dede acompanhamentoacompanhamento ee dede revisrevisããoo dodo PPA;PPA; ee

IVIV –– elaborarelaborar anualmenteanualmente relatrelatóóriorio dede avaliaavaliaçãçãoo dosdos resultadosresultados dada implantaimplantaçãçãoo destedeste
PlanoPlano queque serseráá encaminhadoencaminhado aoao PoderPoder Legislativo,Legislativo, juntamentejuntamente oo ProjetoProjeto dede LeiLei dede DiretrizesDiretrizes
OrOrççamentamentáárias.rias.

Art.Art. 88ºº IntegramIntegram oo PlanoPlano Plurianual,Plurianual, asas seguintesseguintes tabelas:tabelas:

II –– TabelaTabela 0101 –– ReceitasReceitas realizadasrealizadas 2015/20162015/2016 ee estimativasestimativas 2017/20212017/2021;;

IIII –– TabelaTabela 01-A01-A –– ReceitaReceita CorrenteCorrente LLííquidaquida emem 2015/2016,2015/2016, previstaprevista parapara 20172017 ee
estimadaestimada parapara oo perperííodoodo dede 20182018 aa 20212021;;
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IIIIII –– TabelaTabela 0202 –– CCáálculolculo dada previsprevisããoo dodo limitelimite dede despesasdespesas dodo PoderPoder LegislativoLegislativo parapara
oo perperííodoodo dede 20172017 aa 20212021;;

IVIV –– TabelaTabela 0303 –– AplicaAplicaçãçãoo dede RecursosRecursos nana ManutenManutençãçãoo ee nono DesenvolvimentoDesenvolvimento dodo
EnsinoEnsino;;

VV –– TabelaTabela 0404 –– AplicaAplicaçãçãoo emem AAçõçõeses ee ServiServiççosos PPúúblicosblicos dede SaSaúúdede;;

VIVI –– TabelaTabela 0505 –– ApuraApuraçãçãoo dosdos gastosgastos comcom pessoalpessoal dodo PoderPoder ExecutivoExecutivo ee LegislativoLegislativo
ocorridosocorridos emem 20152015 ee 2016,2016, previstosprevistos parapara 20172017 ee estimadosestimados parapara oo perperííodoodo dede 20182018 aa 20212021;;

VIIVII –– TabelaTabela 0606 –– AvaliaAvaliaçãçãoo dede recursosrecursos livreslivres parapara planejamentoplanejamento previstoprevisto 20172017 ee
PPAPPA 20182018 aa 20212021..

Art.Art. 99ºº EstaEsta LeiLei entraentra emem vigorvigor nana datadata dede suasua publicapublicaçãção.o.

SantoSanto Cristo,Cristo, 6262ºº AnoAno dede EmancipaEmancipaçãção,o, 1212 dede julhojulho dede 2017.2017.

AdairAdair Philippsen,Philippsen,
Prefeito.Prefeito.
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