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53/2017 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

Disp6e    sobre    o    Plano    Plurianual    para    o
quadrienio2018-2021 e dd oats providencias

Art.   1°  Esta  lei  institui  o  Plano  Plurianual  para  o  periodo  de  2018  a  2021   em
cumprimento ao disposto no artigo  165, §  1°, da Constituicao Federal.

Art. 2° 0 Plano Plurianunl ten como diretrizes:

I - Promogao do Desenvolvimento Sustentavel e Solidfrio;
11 - Realizapao de Politicas Ptiblicas para a Cidadania, a Afirmapao dos Direitos e da Justiga
Social;
Ill  -  Efetivapao   da  Democracia,   da  Qualidade  da  Gescao   Ptiblica  e   a  Ampliapao   da
Participapao Popular.

Art. 3° Os objetivos estrategicos a serem alcangados pelo Plurianual sao:

I -Estimular a gerapao de trabalho e einprego`em varios setores da economia local, atraves
do incentivo empreendedorismo, a fim de promover a gerapao e distribuigao da renda;
11   -  Implementar  politica  municipal  de  abastecimento  alimentar  capaz  de  estimular  a
producao diversificada da agropecutia, a fim de incidir na gerapao de renda e empregos no
campo, com atencao especial para a agricultura familiar;
Ill  -  Qualificar  a  infra-estrutura  urbana  e  rural  especialmente  para  resolver  problemas
estruturais pela interven9ao em pontos estrat6gicos;
IV - Promover o comprometimento de agentes pdblicos e privados com a conservagao e o
uso sustentavel dos recursos naturais atrav6s de estrategias de desenvolvimento sustentavel;
V  -  Estimular  o  desenvolvimento  cientifico  e  tecnol6gico  a  fim  de  crier  as  bases  para
transformar Passo Fundo em p6lo de refer6ncia;
VI  -  Garantir  o  direito  hunano  a  satde  atrav6s  da  promogao  de  politicas  ptiblicas  que
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VII - Garantir o direito humano a educapao atrav6s da promogao de politicas ptlblicas que
efetivem a educapao bdsica como mediapao para a aprendizagem e o exercicio da cidadania;
VIII  -  Garantir  o  direito  a  assistencia  social  atrav6s  da  promo9ao  de  politica  pdbnca
articulada e  coordenada que promova e proteja,  com prioridade,  os  segmentos  sociais em
situapao de maior vulnerabilidade;
IX - Garantir o direito a acessibilidade e a mobilidade atrav6s de ap6es e servigos adequados
e que promovan a integrapao cidada aos varios espapos urbanos;
X - Garantir o direito humano a moradia adequada com atengao especial  as populap5es de
menor renda atuando na anpliapao do acesso a moradia de interesse social;
XI - Garantia do direito hunano ao desenvolvimento artistico e cultural atrav6s de politicas
ptiblicas de promogao da cultura popular, do desporto e do lazer;
XII - Contribuir com a promocao do direito de viver livre da violencia atrav6s de ap6es de
integrapao comunitiria e de articulagao as ap6es de seguranga pbblica com cidadania;



nsco;
XIV - Consolidar Boa Vista, como p6lo regional com presenca forte e estrategica mos forums
e instancias regionais e estaduais;
XV  -  Promover o  acesso amplo e transparente a informapao  pdblica a fin de  fortalecer o
exercicio da cidadania e da participapao demooratica;
XVI  -   Garantir  a  participapao  qualificada,  pemanente  e  consistente  da  cidadania  na
definigao e na implementapao de politicas pdblicas municipais;
XVII  -  Oferecer  servicos  pdblicos  qualificados  para  a  garantia  de  direitos  da  cidadania
atrav6s da criapao de condic5es fisicas, de pessoal e de controle admihistrativo e financeiro;
XVIII   -   Garantir  recursos   financeiros  para  a  implementapao   das  prioridades  politicas
municipais  atraves  do  incremento  do  oxpamento  pdblico  com  receitas  pr6prias  e  com
captapao junto a 6rgaos federais e estaduais.

Art.  4°  Os Programas de Agao  da Administrapao Pdblica Municipal,  constantes do
Anexo  I,  constituem-se mos  instrumento§  de  organizapao das ap5es a serem  desenvolvidas
pelo Poder Pdblico Municipal no periodo compreendido no Plano Plurianual.

Art. 5° As metas fisicas estabelecidas para o periodo do Plano Plurianual constituem-
se em limite de programapao a ser observado em cada Lei de Diretrizes Organentarias e em
cada Lei Oxpamentaria, assim como em propostas para creditos adicionais.

Art.  6° Os valores consignados a cada apao sao referenciais e nao se constituem em
limites a programapao das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Ongamentarias e em
cada Lei Onganentaria, assim como em propo_stas para creditos adicionais.

Art. 7° Os recursos que financiarao a programa9ao constante no Plano Plurianual sao
oriundos de fontes pr6prias do Municipio, das transfer6ncias constitucionais, das operap6es
de credito firmadas, dos convenios com o Estado e a Uhiao e de parcerias com a iniciativa
privada.

Art.  8°  A  inclusao  de  novos  programas  bern  como  a  exclusao  ou  alterapao  dos
programas definidos nesta Lei serao propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de
Lei de revisao anual ou de revis6es especificas.

§  1°  Os  Projetos  de  Lei  de  revisao  anual,  se  necessdrios,  serao  encaminhados  a  Camara
Municipal ate o dia 30 de junho dos exercicios de 2018, 2019, 2020 e 2021.

§  20  As  leis  de  diretrizes  or9amentatas,  ao  estabelecer  as  prioridades  para  o  exercicio
poderao  promover  ajustes  no  PPA  desde  que  guardem  consonincia  com  as
estrategicas do Plano e com seu cenario de financiamento, mantendo-se os ajustes
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ificapao da denominapao, do objetivo, do pdblico-alvo e dos indicadores e indices;
usao ou exclusao de ap6es e produtos;

Ill - altera9ao de titulo da apao orgamentaria, do produto, da unidade de medida, das metas e
custos.

§  4° As  alterap6es  do  PPA resultantes  da mudanga do  cenario  de  financiamento do  Plano
deverao  ser  objeto  de  projeto  de  lei  especifico  a  ser  encaminhado  ao  Poder  Legislativo,
juntanente com a devida fundanentapao.

Art.  9° As codificap6es de programas e ap6es deste Plano serao observadas em cada
Lei  de  Diretrizes  Orgamentarias,  em  cada  Lei  Or9amentaria  Anual  e  em  seus  cr6ditos
adicionais, assim como nas Leis de revisao do Plano Plurianual.

Paragrafo  inico.  Os  c6digos  a  que  se  refere  este  artigo  prevalecerao  ate  a  exting5o  dos
programas e ap5es a que se vinculan.

Art.  10 Somente poderao ser contratadas operap5es de cr6dito para o financianento
de  projetos  que  estejam  especificados  no  Plano  Plurianual,  observados  os  montantes  de
investimento  correspondentes,  ou  atrav6s  de  Lei  especifica  enviada  para  deliberapao  da
Cinara Municipal.

Art.  1 1  0 Plano Plurianual e seus programas serao permanentemente acompanhados
e anualmente avaliados.

§  10 0 acompanhamento da execu9ao do PPA sera feito com base na evolngao da realizapao
das ag6es previstas para cada programa tendo, para tal, como subsidios, entre outros o plano
gerencial  de  execugao  e  as  inforinap6es  de  execugao  fisico-financeira  fomecidas  pelos
responsaveis pela execngao.

§  2°  A  avaliapao  do  PPA  sera  realizada  com  base  nos  objetivos,  no  desempenho  dos
indicadores  previstos  em  cada Programa e no atingimento  das  metas  fisicas  e  financeiras,
cujas   informap6es   serao   apuradas   pelos   responsaveis   pela   execugao   e   informadas   a
Secretaria  de  Planejamento  nos  termos  estabelecidos  nesta  lei   e   outras  determinap6es
complementares operacionais estabelecidas pela Secretaria de Planej anento.

§  1° Para o  atendimento  do  disposto  neste  artigo,  o  Poder Executivo  instituira Sistema de
Acompanhamento  e  de  Avaliagao  do  Plano  Plurianual,  sob  a  coordenapao  da  Secretaria
Municipal de Administrapao e Finangas.

§ 2° 0 Poder Executivo elaborara e clara anpla publicidade a relatorio de avaliapao do Plano
Plurianual que contera, pelo menos:

I - analise das variaveis que embasarani a elaborapao do Plano, explicitando, se for o caso,
as raz6es das diferengas entre os valores previstos e realizados;
11 - demonstrativo, por prograna e por apao, da execucao  flsica e  financeira do exercicio
anterior  e  a  acunulada9  distinguindo-se  as  fontes  de  recursos,  se  oriundas  do  orcamento
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s operap6es de ciedito; dos convenios com o Estado e Uniao; ou de parcerias com a
inc        aprivada;
Ill - demoustrativo, por programa e para cada indicador, do indice alcan9ado ao temino do
exercicio anterior, comparado com o indice final previsto para o final do quadrienio;
IV - analise,  por programa,  da possibilidade de alcance do  indice  final previsto para cada
indicador  e  de  cumprimento  das  metas  fisicas,  relacionando,  se  for  o  caso,  as  medidas
corretivas necessatas.

Art.  12  0 Poder Executivo promoveri a participapao  da sociedade civil organizada
no  acompanhamento  e  na  avaliapao  e  na  revisao  do  Plano  Plurianual  nos  temos  da
legislapao municipal.

Art.  13  0s 6rgaos responsaveis pelos progranas e ap6es indicarao servidores que se
responsabilizarao   pela   execu9ao   e   pelo   fomecimento   de   informap6es   necessarias   ao
monitoranento da execugao e a avaliapao do Plano.

Art.  14 0s servidores responsaveis pela execueao dos programas deverao:

I  - elaborar  plano  gerencial  de  execu§ao  dos progranas  e  submete-los  a  apreciapao  pela
Secretaria Municipal do Planejanento;
11   -  registrar,   na   forma   determinada  pela   Secretaria  Municipal   do   Planejamento,   as
informap5es referentes a execugao fisica e financeira dos programas e ag6es;
Ill  -  elaborar  periodicamente  relat6rios  de  monitoramento  e  anualmente  relat6rios  de
avaliapao a serem encaminhados a Secretaria Municipal de Administrapao e Finan9as ate o
dia 3 1 de maio do exercicio subsequente;

Art.15 0 Poder Executivo, por intelmedio da Secretaria Municipal de Administrapao
e Financas, divulgara por meio eletr6nico no Portal da Prefeitura Municipal a integra desta
lei,  ben  como  as  alterap6es  consolidadas  e  os  relat6rios  anunis,  nun  prazo  de  ate  60
(sessenta) dias ap6s sua respectiva aprovapao.

Art.16. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2018.

Art. 17. Revogam-se as disposic6es em contrato.

GABINETE DO PREFEITO, Prefeitura Municipal de Boa Vista, 26 de Dezembro de
2017.
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