
30/03/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/A6A0933C/03AHaCkAaJor0r-GagyuihTJNn-iAWqKFQ8GUCG8R3kdcEuex9zGgKLHBZr4CTiDV0UN… 1/2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 587/2017

LEI Nº 587/2017
LAGOA NOVA/RN, 10 DE NOVEMBRO DE 2017.
 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA
O QUADRIÊNIO 2018/2021 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
LUCIANO SILVA SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA
NOVA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
 
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio
2018/2021, que, de conformidade com o disposto na Lei Orgânica do
Município, estabelece para o período, as diretrizes, objetivos e metas
da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes.
 
§ 1º - para o cumprimento das disposições constitucionais que
disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se:
 
I – diretrizes, o conjunto de critérios de ação e de decisão que deve
disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de
planejamento.
 
II – objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização
das ações governamentais;
 
III – metas, a especificação e a quantificação física dos objetivos
estabelecidos.
 
§ 2º - as diretrizes, os objetivos, as metas e as despesas, a que se refere
este artigo, são especificados no Anexo desta Lei.
 
Art. 2º - Os valores financeiros – despesas e necessidades de recursos
– contidos nesta Lei estão orçados a preços vigentes no orçamento
para o exercício de 2018 e serão atualizados, em cada exercício
subsequente, pelos índices fixados nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias de cada ano.
 
Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no
Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária
Anual ou de seus Créditos Adicionais, apropriando-se ao respectivo
programa, as modificações consequentes.
 
§ 1° - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para
compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras
modificações efetivadas na lei orçamentária anual.
 
§ 2º - Em casos excepcionais, o Poder Executivo poderá incluir no
anexo das prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias metas
setoriais, apresentadas no anexo relativa à programação setorial desta
Lei, detalhadas em ações específicas, atribuindo quantitativos e
respectivos valores, sendo obrigatória a sua incorporação a relação de
ações que integram o Plano Plurianual.
 
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir
produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que
estas modificações contribuam para a realização do objetivo do
Programa.
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.



30/03/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/A6A0933C/03AHaCkAaJor0r-GagyuihTJNn-iAWqKFQ8GUCG8R3kdcEuex9zGgKLHBZr4CTiDV0UN… 2/2

 
LUCIANO SILVA SANTOS
CPF: 854.431.154-72
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva

Código Identificador:A6A0933C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 13/11/2017. Edição 1641
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


