
LEI COMPLEMENTAR No 002IPMP/2017 PALMINOPOLIS-G0 17 DE OUTUBRO DE 2017. 

"Dispöe ;obre o Piano Piurianual 
para operiodo de 2018 a 2021" 

0 Prefeito Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, no uso de 

suas atribuiçOes que ihe confere a legislacâo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Esta Lei dispoe sobre o Piano Plurianual para 0 .quadriênio 

de 2018/2021, em obediência ao disposto no art 165, §1 0, da Constituiço Federal e da Lei 

Orgthiica Municipal, com base no Piano de Governo, indicadores econômicos e sociais, 

estabelece as diretrizes, objetivos, programas e as acOes, destes decorrentes para o refendo 

quadrienio, conforme Aetalhamento dos Anexösintegrantes desta Lei. 

Art. .2° - A....ptioridMs/fià para.. o primeiro exercIcio 

orcamentário e financeiro do perlodo abrangido por este Piano serão detaihadas em instrumento 

próprio que integrará a Lei de Orçamento Anual (LOA) para o referido exercIcio, em perfeita 

sintonia com as diretrizes para a elaboraçAo do mesmo a ser ulteriormente proposta ao Poder 

Legislativo Municipal, na forma da Lei. 

Art. 3° - Os programas, no âmbito da Administracao Püblica 

Municipal, como instrumento de organizaçâo das acôes de Govemo, ficam restritos àqueles 

integrantes do Piano Plurianual, instituldos por esta Lei. 

Fone/fax: (64)3675-1167 	CNPJ: 01.178.57310001-72 
Rua Eipfdio de Paula Ribeiro. 395 - Setor Central, CEP: 75.990-000 PalminOpolis - Goiás 

e-mail: prnpalrninopo1isliotrnail.COm  



Art. 40  - As codificaçOes de prograrna e acOes deste piano deverão 

ser observadas nas leis de diretrizes orcarnentárias, nas leis orcamentárias e nos projetos que os 

modifiquem. 

Art. 5° - Os valores consignados no Piano Piuri;nual são referenciais 

e não se constituern em limites a prograrnacão das despesas expressas nas leis orcamentárias e 

nos seus créditos adicionais. 

Art. 6° - 0 Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas 

fisicas estabeiecidas a fim de cornpatibiiizar a despesa orçada corn a receita estirnada em cada 

exercicio de forma a assegurar o permanente equilIbrio das contas pitb1icas 

Art;7°  - A exclusäo ou alteração dos programas constantes desta Lei 

ou a rnciusão de novos programas seräo propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de 

lei de revisão global ou mediante lets especificas, observado o disposto nos artigos 6° e 70  desta 

Lei. 

§ 1° - .0 proj eto c 	 de: 

I - inclusão de programa: 

a) diagnostico sobre a atual situaçAo do probiema a ser enfrentado ou 

sobre a demanda da sociedade que imponha o atendirnento corn o programa proposto; 

b) identificacao de seu aiinhamento corn os rnacroobjetivos e de sua 

contribuicao para a consecucão dos dasafios definidos no Plano Plurianuai; 

c) indicacAo dos recursos que financiarão o programaproposto. 
Ak 

II - aiteracao ou exlusão de programa, eposicão das razôes que 

rnotivaram 
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§ 2° - Considera-se alteraçAo de prograrna: 

I - adequacAo de denominacAo, adequacäo do objetivo, modificaçAo 

do püblico-alvo e modificacâo dos indicadores e Indices; 

II— a inclusão ou exclusâo de acôes orcamentárias; 

III - a a1teraco de tItulo de ação orçamentária do produto, da 

unidade de medida do tipo, das metas e custos; 

Art. 8° - A inciusão de açôes nos progrmas do Piano Plurianual 

podera ocorrer tambem por intermedio das leis orçarnentanas e de abertura de seus creditos 

especiais, nos seguintes casos: 

I -  desmembramento ou agiutinacâo de uma ou mais açOes de 

finalidades semeihantes, classificadas como atividade ou operacào especial e integrantes do 

mesmo programa: 

U.-  novas atividades e operacOes especiais, desde que as despesas 

delas decorrentes, para o exercicio e para os dois anos subsequentes tethm sido previamente 

definidas em leis especIficas, em consonância corn o disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 

101,de4demaiode2000. 

Parágrafo Unico - Na hipótese de ocorrência do disposto no inciso I 

deste artigo, as acOes resultantes receberâo novo codigo, exceto quando se tratar de açAo corn 

código padronizado. 

Art. 9° As alteracOes de titulo, produto e unidade de medida de ação 

orçamentária, que nAo impliquem modificacao de sua finalidade e objeto, mantido o respectivo 

código, poderão ocorrer por intermédio da lei orcamentária e seus adicionais 

J2 
Fone/fax: (64)3f75-1167 	CNPJ: 01.I78.73/0OO1-12 

Rua Elpidio de Paula Ribeiro, 39 Setor Central, CEP: 75990-000 Palrninópolis Goiás 
e-mail; pmpalminopolishotmail.com  



Art. 100 - A data de inicio da execucão dos projetos novos podera se 

ajustada por ato especIfico do órgâo central responsávei pelo Pianejamento e Orcamento, em 

funço da disponibilidade de recursos, observando-se o disposto no art. 45 da Lei Complementar 

n° ioi, 4 de maio de 2000. 

Art. 11° - Ocorrendo alteração global, o Poder Executivo publicara, 

no prazo de ate 60 (sessenta) dias, o Plano atualizado, incorporando os àjustes das metas fisicas 

aos valores das acôes estabelecidas e os prograrnas e açOes nao-orcarnentárias. 

Art. 12° - 0 Piano Plurianual e seus prograrnas- poderAo ser 

anualmente avaliados. 

Parágrafo ünico - Para atendimento ao disposto neste artigo, o 

Poder Executivo mstituira sisterna de avahacâo do Piano Piurianual, sob a coordenaco do orgo 

responsável pelo Pianejamento e Orcarnento. 

Art 130 - 0 Poder Executivo podera firmar compromissos, corn a 

União e corn Estado, corn vistas a execucão do Piano Plurianual e de seus prograrnas. 

Art. 14° - As metas e prioridades da administraco püblica 

municipal, para o exercIcio de 2018, são as constantes das metas e prioridades definidas nesta Lei 

para o exercIcio de 2018 a 2021. 

Art. 15° - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - prograrna: o instrumento de organizacào da atuacão governamental, 

que articuia urn conjunto de açOes as quais concorrem para urn objetivo comurn preestabelecido, 

visando a soluçao de urn probiema ou ao atendimento de urna necessidade ou demanda da 

sociedade; 

II - prograrna finalIstico: aquele que resuita em bens e servicos de 

interesse direto e imediato da sociedade; 
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III - prograrna de gestâo de polIticas pübiicas: aquele que abrange as 

acOes de gesto de governo; 

IV - prograrna de apoio administrativo: aquele que corresponde ao 

conjunto de despesas de natureza administrativa e outras, nAo passiveis de apropriacào nos 

programas finalfsticos, mas asseguram aOs órgâos governamentais os meios necessários a sua 

irnpiementaçâo; * 

V - açao; o instrurnento de prograrna para alcançar o objetivo de urn 

prograrna envolvendo urn conjunto de operacOes, das quais reuita urn produto, sendo. 

classificada de: ....... . : . . 

a) projeto, quando o produto concorre para expansao ou aperfeicoamento 

da acäo governarnental; 

b) atividade, quando resulta em produto necessario a manutençäo da acào 

governarnental; 

VI - outras acôes: aquelas que contribuem para a concepcäo dos 

objetivos de urn programa, porem nâo demandam recursos dos orcamentos do rnurnclpio, 

VI - produto: o bern du serviço que resulta de urna qgao, destinado a urn 

publico-aivo, 

VIII - meta: a quantidade do produto que set deseja obter, expressa na 

unidade de rnedida apropriada. 

Art. 16° A prograrnacào constante do PPA deverá ser financiada 

pelos recursos do municfpio, acrescidos de outros oriundos de parcerias corn a Uniäo, Estado, 

organizaçOes nâo governamentais e, ainda, pela participaçào do setor privado. 

Art. 17° 0 Poder Executivo poderá nodecorrer da vigência do PPA, 

realizar alteracOes visando a adequaçOes necessárias ao atendirnento das STBCASP - Norrnas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Pábiico e PCASP - Piano de Contas Aplicado ao 
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ESTADO DE CISTT 

fJ  [C[1Y1 ;1 O DO MUNICIPIO1 ,i1i A iir.ii.iiii 

rituit'nta 

Setor Püblico, conforme atos normativos da STN - Secretária do Tesourck Nacional e TCM - 

Tribunal de Contas dos MunicIpios do Estado de Goiás. 

Art. 18° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacâo, corn 

efeitos a partir de 10  de j aneiro de 2018. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Palminópolis Estado de 

Goiás, aos 17 de outubro de 2017. 
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E.IeRIPEDES CUSTODIO BMGES -.  
PREFEITO MUNICIPAL 
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.. 	L7ij/o 	em Goncalves 
Secretário Municipal de Administraçäo 
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