
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Aperfeiçoando para fazer sempre o melhor.

LEr MUNICIPAL N° 1.647/2017

'1nstitui o Plano Pturianuat do Municipio
para o período 2018-2021 e dá outras
providências. tJ

CARtOS ALBJNO SEGABtHAZZI MARTJNI, Prefeito Municipal de Dona Franeisca, no
uso das atrIbuições que lhe contere a Ler Orgânica do MUflicípio, FAZ' SABER que a Câmara

unicipaI de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual- PPA para o período 2018-2021.

Art ? -O PP é instrumento de planejamento governamental que- define- diretrizes,
obje1ívos e metas com o propósito de viabiJizar a implementação e a gestão das potiticas
públicas. . a dimer tsão estratégica da ação governamental, orientar a definição de
prioridOOese na prrxooção do desenvolvimentosustentável.

Art JO - O PPA tem como diretrizes:

1- valorização do ckiadão-usuárto como motivo de qualquer ação governamental;
11- participação da sociedade na escolha de prioridades, acompanhamento e avaliação dos
resultados;
111-forte ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano;
IV - a excelência na gestão.

Art. 4° - O PPA refletE7as polftlcas públícas e organiza a atuação governamental por
meio de programas, compostos por objetivos e valor global.

Art. 5° - para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - pr~ama, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um
conjunto de ações que concorrem paraum objetivo comum preestabelecido, visando à soiução
de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
U - meta/objetivos/ações, expressa o que deve ser feito vara solucionar um problema ou
atender uma necessidade/demanda da sociedade.
11I- valor global, indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários á consecução
das metas/Qbjetivos/açães.

Art. 6° - Os programas constantes do PPA 2018-2021 estarão expressos nas leis:de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis-que as modifiquem.

Parágrafo único - as ações urçamentárias de todos os programas serão dis
exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
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Art. -,o - O valor global dos programas não constituem em limites à programação e à

execução das despesas expressas nas leis orçamentàrias e nas leis que as modifiquem.

Art. ao - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, serão
propostos pelo Poder Executivo, através de Lei de Re>tisão do Plano Plutianual ou Projeto de Lei
específico.

§ 1° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias também poderá promover aiustes como a lnclusão,
alteração ou exclusão de programas no ?PA, ao estabel.ecer as prioridades para o exercício
seguinte, desde que em consonância com as dketrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se
esses ajustes nos exercícios subseqüentes,
§ 'Z' - A inclusão, alteração ou exclusão de ações em programas constantes no PPA poderão ser
efetuadas pelo Poder Executivo, quando compatíveis com os objetivos dos programas
existentes.

Art. gc - A lei de diretrizes orçamentárias definirá anualmente e para cada exercício a
forma de avaliação dos resultados dos programas de governo

1
conforme prevê a lei

Complementar nO10112000, art.. 4°,1, -e',

Art. tO - Es!a Lei entra em yjgor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAl DE DONA FRANCfSCA, aos 28 de dezembro
de 2017.

CARtOS AL . lNAZZl MARTlNI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Em 28 de Dezembro de 2ll17.
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