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Dispóe sobre as diretÍizes orçamentárias para 2006 e
dá outras providências-

A PREFEITA DO MUNrcíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO. EStAdO dE PEMAMbUCO,
no uso das atribuições legeis, consoanG disposiçôes do inciso i e do § 'ro do art- 165 da
Constitujçéc Federal, do § 10, inciso I do ei. 124 cie Constituiçáo do Estado de
Pemambuco, com a íeda,çã,c dada peta Enênda C,onÊtiklcional no 22 de 22 de ianeiro dê
2003, submete a apreaação da Câínara o seguinie Projefo de Lei:

.Art. 1o Esta Lei institui o Plano Plu!'ianual - PPA, do Município, para o cuadriênic
2006/2009, em cumprimento ao disposto no art. 165. inciso le § 10 da Constituição
Fecieral, estabelecendo, pera o período, os programas dê govemo ciassificados por"

funçáo e sub-funçáo, contendo seus respectivos objetivos, projetcs, ativiciades, metas e
estinnativas cje custo para as despesas de capital e outras delas decorrentes, de duração
continuada, na forma dos Anexos 'i e 2, que intecram esta Lei.

Parágrafo Unico - Para os efeitos desta Lei são consideradas as definições
estabelecidas pela Portar;a MOG no 42., de 14 de abril de i 999, do Ministério de
Orçamentc e Gestáo abaixo indicadcs:

| - Prograrna. o lnstrumento de o:'ganizaÉo da açào go'rernarnental. visando a
concretização dos objetivos pretenclidos, sendo mensuracjo por indicadores estabelecidos
no Plano Plu;"ianue!:

!l - Atividade, um lnstrurnento de prograrnaçáo para alcanç{ o objetivo de urn
programa, envolvendo urn conjuntc de operaçóes que se realizam de modo continuo e
permanente, das quais resulta urn produto necessário a rnanutenção da ação de coverno:

ili - Projeto. um instrumento de crograrnação oara alcançar o objeto de urn
progÍama, envolvendo um conjunto de operaçóes, iimitadas no tempo, cias quais resulta
um produto que concorre para a expansão ou ape!'feiçoa!':1ento da açáo cle governo:

iV - Funçáe. o maicr nível de agregaçãc das cjiversas á!'eas da despesa que

comoetem ao setor publico;
V-SuFíunção, a partiçáo da função, visando a agregar determinado subconjunto de

desDêsa do setor Dublica.

,An.2'Os programas estáo estruturados em cada foiha que comDóe o ANEXO 1.

onde constam os órgãos responsáveis pela execução. os projetos ou atividacjes, os

objetivos, as metas, o publico alvo, a classlficação funcional constante cie anexo único da

Portar.ia MOG no 42!99, incjicação cia fonte de recursos, indicador e estimativa de custo.

.Art. 30 - As exclusóes e inclusóes de progrannas seráo propostos Dor meio de poeto
de lei especifico de rnodificaÉo do PPA, de iniciativa do Poder Executivc.

Art. 40 Quancio houver suplementaçáo ou redução dê dotaÇóes do orçamento do

Município, feitas por créditos Adiclcnais, que impliquem em alteração nas ações e metas

do prograrna reapectivo. cjeveráo ser indicadas no Dec!'eto de abertu!'a do credito, as
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módíficâçÕes necessánas a compaÍibÍízarâo de exêcuçáo física no PPÂ côm execuçáo
orçamentária.

PaÉgêfc Unlco - Flca o Podêr Executivo euto!'izâdo a mudar indicadorês de prcgremes ê
alterar aÉes e metas, por meio dê Dêc!'êto, para âperfeiÇoar a execução dc programa ou
adequáJo a nonnas supervenientês, sernprê quê tais Ínodjficaçôes não lmpliquem em
mudança Ro orçamento do Munrcípro.

Art. 5., O Pode!' Executivo. a partir do segundo ano do ÍTandato goveÍna:'nêntai,
en..,iará a Cámara de Vereadores êté o dia 1o de agosto de cada ano, o projeto de lei
revisão do Plano Plurianual 2C06/2C09. pai'a o exercício seguinte.

Art. 6o As pnoridacies parâ execução cias metas ê p!"ogramas clo PPA 2006/2009,
no exe!'cíclo de 2006, constaráo da Lei de Diretrizes OrÇamentárias para 2006.

Art. 7o Esta Lei entÍa em 'rigor na data de sua publicaçáo

Art. 8o Revogam-se as disposiçôes ern contra:'io

Gabinete da Prefeita, 05 cje agosto de 2005.
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