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LEI MUNICWAL N°. 526/2005

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
São José das Missões/RS para o quadriênio 2006/2009 e
dá outras providências.

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de São José das
Missões, no uso das atribuições legais, e em cumprimento ao Artigo 65, IX, da Lei
Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte

Lei:

Art, 1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 200612009, em
cumprimento ao disposto no art, 165, § 10, da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Constituem anexos a esta Lei:
I - Demonstrativo da Previsão da receita para o período de 2006/2009;
II - Demonstrativo dos Programas e Ações de Governo para o Período por Unidade

Orçamentária; e
III - Demonstrativo da Despesa por Centro de Custos.

Art, r - Os anexos que acompanham esta Lei contém as informações
complementares relativas aos valores referenciais em termos de planejamento de receita e dos
subsídios das ações vinculadas aos programas nele relacionados.

Parágrafo Único - Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter
indicativo e não normativo, devendo servir como referência para planejamento de médio prazo,
podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos
nesta Lei.

Art. 3° - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas
Leis de Diretrizes Orçamentárias Anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art, 4° - A exclusão ou alteração deprogramas constantes desta Lei ou a inclusão de
novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei específico, ou
das Leis Ot~a..mentáriaspor remissão expressa.

§ 10
- O Projeto de Lei conterá, no mínimo, na hipótese de:

I - Inclusão de Programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou

sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.j, _
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II - Alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a
proposta

§ 2° - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas
poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual
ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa

Art, 5° - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas
estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício
de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

AI·t. 6° - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão
expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 7° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá a forma de avaliação dos
resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar n.° 101/2000, art. 4°,
I,"e".

Ali. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ali. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Jose das Missões, aos 29 dias do mês de
junho do ano de 2005.
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EDISON LUIS BUENO DE QUADROS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

di
Valter' de Quadros Bernardi
Secretario Municipal da Administração
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