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Plono Plurionvol 2O1812@l poÍo
execuçôo do porcelo onuol de 2020 e dó
Reviso

ouftos govldênclos.

O

DO MUNICIPIO DE CASINHAS.

PREFEITO

Eíqdo de Pernqmbuco, no

uso dos otribuiçÕes conferidos pelo Lei Orgônico Municipol, consoonte
disposições do inciso l. do ort. ló5 do Constituiçôo Federol e do inciso lV, do

§ l" do otl. 124 dc

ConslrturçÕo

do Eslcdo de Pernombucc, tcz sober que o

Cômoro Municipol de Vereodores oprovou, e eu sonciono o seguinte

cepírulo

Lei:

r

DAS DTSPOSTÇÕES PRELTMtl..TARES

Seçõo Únko
Dos Disposições Prellmlnores

Art.

l'.

Estq Lei reviscr o Plono Pluriqnuql 2C1812021, oprovodo pelo

no

337, de 31 de outubro de 2017, poro execuçÕo

do porcelo onuol de 2020.
Art. 2o. As diretrizes, objelivos e melos do odminisiroçôo público poro

os despesos de copitol e outros delos deconentes e poi'o os relotivos oos

progromos

de

duroçÕo continuodo, conlemplodos no Plono Plurionuol
vigente, permonecem em vigor, otuolizodos por esto Lei.
CAPÍTL]LO ii

DA ATUALIZAÇÃO

E

DA PROGRAMAÇÂO

Seçôo

I

Do Áiuoiizoçôo

Art. 30. O Plono Plurionuol formodo por umo bose estrotégico e um

conjunto de progromos, reflete os políiicos públicos e oriento o otuoçôo
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MonutençÕo

e

por meio de

Serviços

do

Ie

Progromos Temóticos

e de

Gestõo,

Estodo, tem suo progromoçôo orçomentório

otuolizcr<lo ooro execucÕ o em

2O2Ct.

Seçôo ll
Do Adequoçõo do PIono à Progromoçôo Orçomentórlo

Art. 4o. O Plono Plurionuol permonece com
discriminodo no ANEXO

ldo

o

bose esirotégico

Lei n'337 12017, contendo o conlextuolizoçôo

do Município e o orientoçõo estrotégico do Governo, enquonto o ANEXO ll
tem suo progromoçôo otuolizodo pqro odequoçôo à execuçôo
orçomentório dos progromos e oções.

§ l'. Codo progromo estó estruturodo com os oÇões otuolizodos e
oiscriminoçÕo compleÍq. com fodos os otribuÍos detolhodos no ANEXO

il,

poro execuçôo em 2020.

§ 2'. O progromo Encorgos Especiois compreende
rerorivos os operoÇôes espectors, que noo gerom oens

os

despesos

e nem servtÇos,

consoonle Porlorio MOG N'4211999.

cRpírulo

rrr

DA GESTÀO DO PLATI]O PLURIANUAL REVISADO

Seçtio

I

Do Gestôo do Plono Plurlonuol

ArÍ. 5o. A gestõo do Plono Plurionuol, otuolizodo poro 2020, observoro
os princípios de eficiêncio e efetividode e compreenderó o implementoçÕo,

monitoromento e ovolioçÕo de progromos.

Ari. óo. Seroo desrgnocos servldores que ticoroo responsoveis peto
gestôo dos progromos.
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Porógrofo único. Além do execuçõo diório dos projetos e otividodes

o codo progromo, cobe oindo oo gestor do progromo
ocomoonhor o evolucôo dos índíces e indicodores oue refletem o
desempenho do progrqmo, ossim como demonstror e ovolior,
vinculodos

periodicomente, os resultodos.
Seçõo ll
Do Regulomenloçõo do Plono Plurlonuql Revlsqdo

Art- 70. O Poder

Execuiivo poderó estobelecer normos
complementores poro o gestõo do Plono Plurionuol revisodo poro 2020 e
ovolioçõo dos resultodos, consoonte disposiçÕes do Lei No 337/2017 e do
legisloçõo oplicóvel.
CAPITULO IV
DAS DTSPOSTÇÔrS OenRrS

Seçôo Únlco
e líOnsuoílqs

L,l§pOSlçoes \reíql§

Art. 8o. Duronte

o vigêncio do

Plono Plurionuol,

o Poder üecutivo

poderó:
|
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vJ,

- olteror os indicodores dos progromqs e seus índices;

odequor

o meto físicq de

oÇÕo orÇomentório poro
compotibitizó-lo com olleroçÕes no seu volor, produto, ou unidode de
-

medido, efetivodos pelos leis orçomenlórios onuois e seus créditos odicionois
ou por leis que olterem o Plono Plurionuol.
!v

-

muoor iontes de recursos por Uecreto, poro ojustor c execuçoo

orçomentório ôs disponibilidodes finonceiros

do

Município, consoonle

disposiçÕes do Lei de Diretrizes Orçomentórios.
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Art. 9o. Hovendo mudonço no estruturo odministrolivo, poderó
constor do lei específlco o indicoÇõo dos progromos que serôo do
resoonsobilidode de óroôo com denominocôo e/ou otribuicões modificodos
ou de novo orgõo criodo.
Art.

,l0.

Do tronsporêncio:

| 'seú disponibilizodo
o

no Portol do Tronsporêncio esto Lei e

seus

nexos;

ll

-

hoveró disponibilizoçõo do execuçõo orçomentório diório no

Portol do Tronsporêncio, de formo onolílico,

Art. I l. Esto Lei entro em vigor no dcto de suo publicoçõo e

seus

efeitos o portir de lo de joneiro de 2020.

Gobinete do Prefeito. 20 de novembro 2019.
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ANEXO II

ESTRUTURA

pRocnnuÁtrcA Do pLANo

eRoGRAMAÇÃo onçnurxTÁRrR ntueLrzADA pARA 2020

I.

ESTRUTURA PROGRAMATICA

Os progromos de governo sõo os unidodes bósicos do Plqno
Plurionuol. propiciondo o orgonizoçôo dos oçÕes de tudo o que seró feito
pelo Administi'oçÕo Municipol em 2020, quer sejom projetos de investimentos

ou execuçÕo de otividodes continuodos, lendo como objetivo solucionor
problemos, corêncios ou otender demondos do sociedode.

i.r.

PRoGRAMAS

r eçÕrs

Por meio cje cliversos ciemonstrotivos. com toclos os cririhr rÍos
estobelecidos, o Plono Plurionuol é orgonizodo em Progromos, onde sôo
estrulurodos os oçôes de governo, sejom destinodos oos projetos de
invesÍimenÍos ou os oiividodes de duroçÕo continuodo, desdobrodos nos

de progromoçõo orçomeniorio, projetos e qtividodes, com
volores e fontes de recursos poro execuçôo orçomentório em codo

instrumentos

exercício.

1.2.
/.'\

DEMONSTRATIVOS DO PLANO PLURIANUAL REVISADO
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que integrom o progromoÇôo orÇomentório do Plono Plurionuol, revisodo
poro 2020, eloborodos de ocordo com o legisloçôo vigente e compotíveis
com os onexos e demonstrotivos do lei orçomentório onuol respectivo.

&/
E

5

