
 
 

LEI Nº110/2017-GAB/PMCT, 
29 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
 
 

Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio 
2018/2019/2020/2021, e dá 
outras providências. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CUTIAS  
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

 
 
At. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento 
ao disposto no art. 165, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
Parágrafo único – Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos: 
 
I – Anexo I – Organograma da Prefeitura Municipal de Cutias/Ap. 
 
II – Anexo II – Listagem dos Programas por órgão, indicando o objetivo, o público alvo, 
o valor e as metas das ações para o período. 
 
Art. 2º O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação do governo municipal em Eixos 
e Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período. 
 
Art. 3º Os Programas e Ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes 
orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. 
 
Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por: 
 

I – Linha de Intervenção: macrodesafio tornado elemento de organização 
que aglutina programas que se relacionam, integram-se ou complementam-se 
para sua resolução. 

 
II – Programa: instrumento de organização da ação governamental que 
articula um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele estabelecido, 
sendo classificado como: 



 
 

a) Finalístico: aquele em que são ofertados bens e serviços 
diretamente à sociedade, gerando resultados passíveis de aferição por 
meio de indicadores. 
b) Gestão de políticas públicas: aqueles voltados para a oferta de 
bens e serviços à administração municipal, para a gestão de políticas 
e para apoio administrativo. 

 
III – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao 
objetivo de um Programa, podendo ser Projeto, quando concorre para a 
expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, mas limitado no tempo; 
Atividade, quando se realiza de modo contínuo e permanente.  
 
IV – Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo; 
 
V – Meta: quantidade de produto que se deseja obter em determinado 
horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. 

 
 
Art. 5º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do 
Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências 
Constitucionais Legais e Voluntárias da União e do Estado, Contratos de Repasse, 
Convênios e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com 
a iniciativa privada. 
 
§ 1º Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e 
não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que 
deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas 
previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época. 
 
§ 2º As estimativas para operações de crédito para o financiamento do Plano são 
referenciais e não se constituem em limites à contratação dos montantes de investimento 
correspondentes. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA GESTÃO DO PLANO 

 
 
Art. 6º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e 
efetividade, compreendendo a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de 
programas. 
 
 
Art. 7º O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento 
para apoio a gestão do Plano, com característica de sistema estruturador de governo.  
 
 



 
 

Art. 8º Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do 
Plano Plurianual 2018-2021.  
 
 
Art. 9º A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão considerar as 
diretrizes de elevação dos investimentos públicos e de contenção do crescimento das 
despesas correntes primárias. 
  
Art. 10 A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo 
programa serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual 
ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual. 
 
§1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal até 31 de 
agosto de 2019, 2020 e 2021.  
 
§2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de: 

I – Inclusão de programas ou ação:  
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema ou demanda da 
sociedade que se queira atender com o programa proposto; 
b) indicação dos recursos que financiarão o programa ou a ação 
proposta.  

II – alteração ou exclusão de programa ou ações: 
Exposição dos motivos que ensejam a proposta.  

 
§3º Considera-se alteração de programa:  

I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo; 
II – inclusão ou exclusão de ações;  
III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações 

 
§4º As alterações previstas no inciso III do §3º poderão ocorrer por intermédio da Lei 
Orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e 
não modifique a finalidade ou a sua abrangência geográfica. 
 
Art. 11 O Poder Executivo fica autorizado a: 

I – alterar o órgão responsável pelas ações; 
II – adequar a meta física da ação para compatibilizá-la com alteração no seu 
valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias 
anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 
Art. 12 O Poder Executivo, através da sua Assessoria de Planejamento, instituirá o 
Sistema de Informação, Acompanhamento, Controle e Avaliação do Plano Plurianual 
2014-2017. 



 
 

 
Art. 13 Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas ações, nos termos do Anexo II 
desta Lei, deverão manter atualizados, durante cada exercício financeiro, de forma 
estabelecida pelo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento, as informações 
referentes à execução física e financeira das ações sob sua responsabilidade.  
 
Art. 14 O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no acompanhamento e 
avaliação do Plano de que trata esta lei.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E ALTERAÇÕES 

 
 
Art. 15 A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo 
programa serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico. 
 

§ 1º - O projeto de lei de que trata o caput deste artigo, na hipótese de inclusão 
de programa demonstrará: 

I - diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou da 
demanda que se queira atender com o programa proposto; 

II - indicação dos recursos que o financiarão. 
 

§ 2º - Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, o projeto de lei de que 
trata o caput deste artigo conterá exposição das razões que motivaram a proposta. 
 
Art. 16 A inclusão, exclusão ou alteração de ações e de suas metas, relativas aos recursos 
dos orçamentos municipais, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou 
de seus créditos adicionais, apropriando-se, ao respectivo programa, as modificações 
consequentes. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
Art. 17 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 
 

I - alterar e incluir indicadores e modificar o órgão gestor de programas; 
 

II - incluir e alterar produtos e respectivas metas a serem realizados nas ações 
do Plano Plurianual desde que contribuam para a realização do objetivo do programa e 
não afetem a consistência deste; 
 

III - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivos produtos e metas, 
exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos orçamentários; 
 



 
 

IV - transformar em projetos ou em atividades as ações classificadas como 
outras ações, desde que identificados e inscritos na forma da lei orçamentária anual, os 
recursos orçamentários que os viabilizarão. 
 
 
Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 19 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Cutias (AP), 29 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO 
Prefeito Municipal de Cutias 

 


