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LEI N° 333/2013

DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O PERÍODO
2014/2017, E 
PROVIDÊNCIAS.

DÁ OUTRAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e pela Constituição Federal faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1o: Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 
2014/2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1o, da Constituição 
Federal de 1988.

Parágrafo Único: Integram o Plano Plurianual:

I - Anexo I: Receitas - Fontes de Financiamento dos Programas 
Governamentais;

II - Anexo II: Despesas - Descrição dos Programas Governamentais por 
Unidades Orçamentárias/Ações/Dotações;

III - Anexo III: Despesas -  Descrição por Funções de Governo.

Art. 2o: As macroprioridades da Administração Pública Municipal para o 
período 2014/2017 são:

I - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA;

II - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO;

III - MELHORIA DA CIDADANIA HUMANA;

Art. 3o: Anualmente, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis 
orçamentárias terão como referência as diretrizes, objetivos e metas fixados no 
Plano Plurianual.

§ 1o O Plano Plurianual será executado nos termos da lei de diretrizes 
orçamentárias e da lei orçamentária anual de cada exercício.
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§ 2° A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará 
os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária, 
com a indicação da fonte de recursos.

§ 3o Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual 
serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e 
seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

Art. 4o: Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias 
são estimativos, não se constituindo em limites à programação das 
despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 5o: A inclusão ou exclusão de programas constantes do Plano 
Plurianual, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei.

Parágrafo Único: As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma 
formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

Art. 6o: A alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei 
orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, de decreto ou lei 
específica, apropriando-se ao respectivo programa as modificações 
conseqüentes.

§ 1o 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 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir ações e 
respectivas metas das ações do Plano Plurianual, assim como proceder às 
alterações dos indicadores dos programas deste Plano.

§ 3o O Poder Executivo poderá atualizar os Anexos desta Lei em 
decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e pela 
execução das respectivas ações.

Art. 7o: Ficam dispensadas de discriminação no Plano Plurianual as ações cuja 
execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 8o: Será dada ampla divulgação às contas do Município, inclusive por meio 
da internet, de modo a garantir a transparência na gestão fiscal.
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Art. 9o: Será dada continuidade ao Orçamento Participativo, como mecanismo 
de participação popular para elaboração e discussão do orçamento para novos 
investimentos, bem como para os fins do parágrafo único do artigo 48 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 10: O Poder Executivo encaminhará, em tempo hábil, ao Poder 
Legislativo, projetos de lei propondo as alterações na legislação tributária 
que se fizerem necessárias ao equilíbrio das contas públicas.

Art. 11: A realização dos programas previstos nesta Lei fica condicionada 
à efetivação de transferências voluntárias, contratação de operações de 
crédito, e recebimento de receitas não orçamentárias.

Art. 12: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Poço de José de Moura -  PB., 27 de dezembro de 2013.

AURIL URA

Prefeita
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