PLANO PLURIANUAL 20Í8-202í

MUNICÍPIO DE GASINHAS
EXERCiCtO DE 202í

PreÍeitura Municipal de

o

CASINHAS
TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE

LEt No 389/2020.
Revisa o plano plurianual2Olgl212l para execuçáo da
parcelâ anual de 2021 e dá outras providências.

O PREFETTO DO MUNtCiplO DE CAS|NHAS, Estado de pêmambuco,
no uso das
atribuiçôes conferidas peto incaso X do art.49 da Lei
Orgánica Municipat, submete à
apreciação da Câmara l\runicipal de Vereadores a segujnte
lei:
CAPiTULO I
DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES
Seção única
Das Disposiçóes preliminaros
Esta Lei revisa o pteno plurianual2}lgl212j, apÍovedo peta
Lei no 337,
de outubro de 2017, para execução da parcela anual
de 202.1.

Art.

de

3l

1o

Art. 20 As diretrizes, objetivos e metas da administração pública para
as
dêspesas de capital e outras delas decorrenles e para
as relativas aos programas de
duraçâo continuâda, contempladas no plano plurianual vigente, permanecem
em
vigor, atualizedas por esta Lei.
CAPíTULO II
DA ATUALIZAÇÃO E DA PROGRAMAÇÃO
Seção I
Da Atualização
Art. 30 O plano pluriânual formado por uma base
estÍatégica e um conlunto de
programas, reÍlête as políticas públicas
e orienta a atuação governamental por meio
de Programas Temáticos e de Gestão, Manutençáo
e Serviços do Município, tem sua
programaçâo orçamentária atualizada para
execução em 2021.

Secão

I

Da Adequação do plano à programeção
Orçamentária
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Art. 4" O Plano Plurianual permanece com a base estretégica discriminada
no
ANEXO I da Lei no 337/2017, contendo a contextualização do Municipio
e a orientação
estratégica do Governo, enquanto o ANEXO ll tem sua programação
atualizada paÍa
adequação à execução orçamentária dos programas e ações.
§ 1o Cada programa está estruturado com as açÕes atualizadas

e discriminaçáo

completa, com todos os atributos detalhados no ANEXO ll, para execução
em 202.1.
§ 20 O programa Encargos Especiais compreende as despesas relativas às
operações especiais, que não geram bens e nem serviços, consoante portaraa
MOG
No 4211999.

CAPITULO III
DA GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL REVISADO

D" G""tão ;êFi"onlo pruri"nr"t

Art. 50 A gestáo do plano pluÍianual, atualizado paÍa 202,1, observará
os
princípios de eÍiciência, efetividade e compreenderá
a implementaÉo, monitoramento
e avâliaçáo de programas.
Art. 6o Seráo designados servidores que ficarão responsáveis pela gestáo
dos
programas.
Parágrafo único. Além da execuçáo diária dos pojetos
e atividades vinculados
a cada programa, cabe ainda eo gestor do programa acompanhar
a evoluçáo dos

índices

e

indicadores que refletem

o

desempenho

do programa, asstm

como

demonstrar e avaliar, peÍiodicamente, os Íesultados.

SeÇão lt
Da Regulamentâçào do plano plurianual
Rêvisâdo

Art. 70 O poder Executivo poderá estabelecer normas
complementares para
a gestáo do Plano plurianual revisado para
2O2l e avaliaçáo dos resultados.

sb/

CAPiTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção única
Disposições Gerais e Trensitórias
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Art. 8o Durante a vigência do plano plurianual, o poder Executivo poderá:
| - alterar o órgão responsável por programas e
ações;

ll

- alterar os indicadores dos programas e seus indices;
lll - adequar a metâ física de ação orçamentária para compatibilizá-la

com

alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efelivadas petas
leis
orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que
alterem o plano
Plurianual.

lV -

mudar fontes de recursos por Decreto, para ajustar à execuÇáo
orçamentária às disponibilidades financêiras do Municipio,
consoente disposiçóes da
Lei de Oiretrizes OÍçamentárias
Art. 90 Havendo mudança na estrutura administrativa, poderá
constar da lei
específica a indicaÉo dos progÍamas que serão da responsabilidade
de órgão com
denominação e/ou atribuições modiÍicadâs ou de
novo órgáo criado.
Art. 10. Da transparência:

I

- será disponibirizada no portar da Transpãrência
esta Lei e seus anexos;
ll - haverá disponibilização da execuçáo orçamentáÍia diária no portal da
Transparência.

Art. í 1. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÉo
e seus efeitos a
partir de 1' de janeirc de 2021.
Gabinete do Prefeito, 3O de novembro de
2O2O

CAMELO NETO
Prefeito
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