Prefeitura Municipal de Piratini-RS

LEI N. 1791/2017
Dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município para o Período de 2018/2021.
VITOR IVAN GONÇALVES RODRIGUES, Prefeito
Municipal de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul.
FAÇO saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO, para o
período de 2018/2021, constituído pelos Anexos constantes desta Lei, será
executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício
e do Orçamento Anual.
Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício
indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei
Orçamentária, com indicação da fonte de recursos.
Art. 3º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as
metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita
estimada em cada exercício.
Art. 4º - A exclusão ou alteração de programas constantes
desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo
Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto
de Lei específico.
Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações
orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei
orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao
respectivo programa, as modificações conseqüentes.
Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste
artigo, ficam 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.
Art. 6º - 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.

Prefeitura Municipal de Piratini-RS

Art. 7º- a presente Lei entra em vigor em 01 de Janeiro de
2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRATINI,
EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017.
Vitor Ivan Gonçalves Rodrigues
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Liane Amaral de Moraes
Secretária Municipal de Administração

