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LEt N' 343/201 I

Dispõe sobre a Revisão do Plano

Plurianual do Município de Verlente do

Lério para os exercícios de 2012 a 2013

e dá outras providências.

A PREFEITA DO MLNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, ESTADO DE

PERNAMBUCO, no uso de suas atribuiçÕes legais e em conformidade com o ârtigo 124, §l',
inciso IV da Constituição Estadual, alterada pela Emenda Constitucional no 3 l, de 27 de junho de

2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lo. Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual para os exercícios de 2012 a

2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1", da Constituição Federal, estabelecendo, para

o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a

serem aplicados em despesas de capital e outra delas deconentes e nas despesas de duração

continuada, a forma dos Anexos desta Lei.

Parágrafo Unico. O Anexo I que compÕem o Plano Plurianual, Programa Finalísticos e de Apoio

às PolÍticas Públicas e Áreas Especiais; e o Anexo Il apresenta Listagem dos Programas, por

órgão e ação, indicando o objetivo.

Art. 2o. Para efeito destâ Lei, entende-se por:

I- Programa: instrumento de organização da atuação govemamental que articula um

conjunto de ações visando à concretização dos objetivos estabelecidos, visando à solução de um

problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade, sendo

classificado como:

a) Programa Finalístico: quando, pela sua implementação são ofertados bens e serviços

diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;
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b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a

oferta de serviços ao ente federativo, para gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II - Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um

progÍama, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada,

conforme a sua naturezâ em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo em conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que

concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de govemo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais

resulta um produto necessário à manutenção da ação de govemo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou

aperfeiçoamento das açÕes do Govemo Municipal, das quais não resulta um produto, e não

gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços.

Art. 3". A exclusão ou alteração de programas ou inclusão de novos programas propostos

pelo Poder Executivo, nesta Lei, decorrem dos ajustes necessários em face de novos cenários e a

situações não previstas quando da elaboração do Plano.

Parágrafo Único. Considera-se alteração de programa: a adequação de denominação ou objetivo; a

inclusão ou exclusão de ações, produtos e metas; a alteração do título da ação, do produto, da

unidade de medida, do tipo, das metas e dos custos.

AÍ. 40. Poderá ser efetuada por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos

especiais, modificação de ações nos programas do PPA nos seguintes casos:
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I - desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com finalidades semelhantes,

classificadas como projetos ou atividades e integrantes do mesmo progÍama;

ll - inclusão de novos projetos e atividades, desde que as despesas deles decorrentes para o

exercício e para os dois subseqüentes tenham sido previamente definidas em Leis específicas, em

consonância com o disposto no an.16, inciso l, da Lei Complementar Federal n" l0l, de 04 de

maio de 2000.

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Gabinete da Prefeita de Vertente do Lério. em 25 de outubro de 201 I .
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