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LEI N°019/2013 

_.,7 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAl. DE JOÃO LISBOA 

GABINETE DO PREFEITO 

DISPÜE SOBRE O PPA PLANO 

PLlJRI\1\Il \L - DO MU'JICÍPIO DE 

J< )ÂO USBOA. QUADRJf.NIO 2014/2017. 

O PRFFEITO MUNJCJPAL OE J01\0 LISBOA-MA, .JAIRO i\lADEfHA HE 

COIMBRA. faL ~aht•r a toc.Joç; us hahitantcs •JUC a C'àmara Munidpal -.provou e eu 

s~mciono a seguinte l .ci: 

Art. 1° Estn Lei institui o Plano Plurinnual para o qt;adriênio 2014/2017. em 

cump1 imenh.~ a0 disposto no art. 165. § 1°. da Constituição f-ederal. na fonna dos 

Anexo" que ~H.:omp:,nham esta Lei. 

Art. 2'' () J>luno l'luriamtal tradu;' ;ts diretrizes e os ohjdivn<; do governo. 

nrganizados em programas, <tç\)e" e metas. 

Art. 3° .\s co,lificaçf'l'S de Programas c Açôc!) dcc;t.: Plano serão ohst·rvadas nas 

Leis ck Dirctrizcs 1 )r\·amcm:írias. nas leis f Jrçanu.:nt~rias anual:. e nos projl.!tos que os 

modiiiqu~m. 

Art. .tu A:; priorida<ks c melas par 1 os m'os de ~O 14/2017. con1onnc 

cst<~bdeciJos nas l.ds de Din~tnze, ür.;an,~; nt:trin5 (LDO). estarão conti(hi~ na 

prugtamaçã<• Orç,11n~ntaric:1 das Leis ür-;am~lll.:t·i;.~~ :\nuai!i (LOA). 

Parácrafu ímil'O. O l'nd~r Ex~cu1ivo. ao p•a::l) J~ quru·enta e cinc(l dias, í1jlt;;tará 

emoiÍ: prf'/t:itura 11@yma1l.com 
A v IMPEJ<A iRiZ 11J1- CfN1f<!."l IC,oO u:;BOA- M4 
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ESTADO DO 1\.11\RANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

GABINETE DO PREFEITO 

Art. S" O Plano Plurianual podrrá ->Cr revisado anualmente.:. podendo o cxecuti\o 

rcali:;ar adequ.I\'Õcs pam atenJ~r ajuste' :•o ,,rçamcnto e m~--ndcr aos úrgàos de conti·ole" 

iu!t'rnn t c.:'\t~r no, ou solicitar por Projdo d~ Lei alkm,·õcs de acordo com o artigo 165 

da CF. 

Art. 6" A ~o•xclusão ou alt~..·m~,·<iu d~- prog1 ama~ constantes <.h:sta Ld ou (I indusào 

\lt! rm\o programa serilo pr,,po~lo' t>eliJ Poder Executivo. atra\t'" de pn~eto de lei 

especítko. dt·sd~o· que comprm·ada à rwct:!>sidaJc da mudança prop~)sta. para a. mdhoria 

d11 resultado. 

Parágr~tfe~ únicu. () proJeto conh·l'á. •to mínimo. na hipót~:sc de· 

J - ínclusfw de prognuna: 

a} diagnóstico sohn..: a atual situução d<' problema que se descia enfn.:nrar ou 

sohre a demanda da socic.:dadc que s~ qul!!ra atender com o programa proposto; 

b) indicação dos n:cursos que financian'\o o programa proposto: 

li - alteração ou c:-.clu~fto de programa. exposição das razões que motivaram a 

proposta. 

Art. 7u O Poder E.-.:c.:r..:uth o poderá .tumc11tar ou d:minuir as metas tisicas. yuc 

serão rcali7_.1das -::m conformidad~o.· com os recur:-.us di.;;;ponívcis. 

Art. 8" O Poder E:\ccuti"' em iará o Câmara Municipal. até o dia 15 de ahril de 

cada exercício, relatório de .h aliuçã0 elo Planv Plurwnual 

emall. prefuwm Jl(@gmoil.com 
AV. !MPr:PATRIZ 1331- CENTRO JOAO LISBOA- MA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

GABINETE DO PREFEITO 

§ 1 o O relat«1rin contenL no mínimo: 

I - a\ aliação do comportamento das variáveis macroeconômicas l}UC embasaram 

a elaboração do Plano, explicitamh>. se !or o caso, as r<llõcs das discrepâncias 

verificadas entre os valores previstos e ob<:ctvado-;: 

li - demonstmtivo. por programa l' por ução. da cxecuçãc ll"'Ll c financeira do 

cxerdcio anterior c ,1 ucumulada, di:;tinguindo-sc as fi_mt{'S de recursos ()riundas: 

a) do Orçamento fiscal c da scgmidadc :'ocial: 

h) das demais rontes; 

111 - <kmonstrativo. por progmma c para cadn indicador. do índice alc~nçado ao 

término do exercício nntcri~lr comparado ~c.m o índice final prG\ isto: 

IV - avaliação. por programa. da po"isibilicltdc de alcm1cc do índice final 

previsto p~mt cada indicJdor c de cumprimento ~,.1\t:;.: m...:tas físicas c da pn:visão de custos 

pam cada ação, relacinnandLl. s..: for 1) caso. as medidas corr~tivas necessária~. 

§ 2° Para fins do acompanhamento ~ ela fiscalizaç.ão Orçamcntúria a l}tic se 

r\.'lcr~.· o arl. 166. s I''. indso 11 , da c.,n~tJtuição Fe(kral. será assegurado. ao Órgão 

n:sponsá\e!, o acesso irrestrito. para fins <lr consulw. ao Sistema de Informaçõc..; 

Gerl·nciais ~:de Plam:jamento do Plano Plw-ianual- PPA- ou ao que \'Íer u substituí-lo. 

Art. 9" A inclusão. cxdusãt' ou ~ikrat;ão de açõe~ Üt\·.amcmúrias l' de su:.ts 

metas, quando envolverem rçcursos do~ On;amentos da União. podenio oçom.:r por 

intcm1..:dio da Lei Orpmentá:·ia Anual ou de :;cus ~r.5ditos adicionais. aJt,~rando-sc na 

ernait: pre[f:ltl.ira.j!@gmOJI.corn 
AV IMPERA TRIZ. 113 f - Cf r.JTRO 10AO 'ISE:lOA -MA 
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ESTADO DO Mt\RANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 
GABINETE DO PREFEITO 

me::-ma proporção o \alor do respccti\O prugrama. 

Pan\grafo único. Fica o Poder ExecutiYo autori1ado a: 

I - etetuur a alteraçüo de indicaJorc-; dl.' prngrnma~; 

11 - incluir. l.'xcluir ou alterar <•utras dCÍ\('') e rc~püctivas metas. exclusivamente 

nos ca ·os em que tais mrJdifÍLa\ÔC~ :JãJ emoham rccur::.os d1.'S <)r~·am~ntos do 

Município. 

Art. 10° E::-ta Lei entrará ~m 'igor na data de ~ua publit·ação. re\ogada a~ 

di:-.posiçôes çm contrário. 

GAIUNETE HO PREFEITO Mt~N ICIPAL ))I~ .JOÃO l.ISBOA, ESTADO 

))()MARAN HÃO, aos 25 dias do mês dr noHmhrc) de 201J. 

en;oi/: p, efeilU.'O.jl'ó)gmaiJ.com 
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