
ESTADO DO CEARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI N° 116/2013, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013. 

Dispoe sobre o Plano Plurianual (PPA) do 

municipio de Uruoca para o quadrienio 

2014-2017, e dd outras providencias. 

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE URUOCA, no use de spas atribuicOes 

legais, especialmente estabelecidas nos incisos II e V, art. 82, da Lei Organica do 

Municipio de Uruoca. 

Fay() saber que a Camara de Vereadores do Municipio de Uruoca decretou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadrienio 2014-2017, em 

cumprimento ao disposto no art. 165, § 1 °  da Constituicao Federal, estabelecendo para o 

periodo, os programas corn seus respectivos objetivos, as acOes, as metas fisicas e 

financeiras da administracao pablica municipal para as despesas de capital e outras 

delas decorrentes e para as relativas aos programas de duracao continuada, na forma do 

conjunto de anexos integrantes desta Lei, no valor global de R$ 115.063.200,00 (cento 

e quinze milhOes, sessenta e tres mil e duzentos reais). 
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§ 1°. Para cumprimento dcs disposiceies constitucionais que disciplinam o Plano 

Plurianual, consideram-se: 

I- Programa: conjunto de acOes que concorrem para urn objetivo comum 

preestabelecido, mensurado por indicador, visando a solucao de urn problema ou o 

atendimento de necessidade ou demanda da sociedade; 

II- Mao: Conjunto de operaceies cujos produtos contribuem para os objetivos do 

programa. A acao pode ser urn Projeto, Atividade ou outras AcOes. 

III- Diretrizes: conjunto de criterios de acao e decisalo que devem disciplinar e 

orientar a atuacao governamental; 

IV- Objetivos: os resultados que se pretende alcancar corn a realizacdo das awes 

governamentais; 

V- Metas: a especificacao e a quantificacalo fisica dos objetivos estabelecidos. 

§ 2°. 0 conjunto de anexos mencionado no caput deste artigo, compoe-se de: 

I- ANEXO I - Diretrizes e Objetivos Gerais; 

II- ANEXO II - Informacoes Basicas do Municipio e sintese da situacao socio-

economica; 
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III- ANEXO III - Quadro de Programas corn objetivos, as aches, metas fisicas e 

valores para o quadrienio 2014-2017; 

IV- ANEXO IV — Quadro de Previsdo de Receita para o Quadrienio 2014-2017. 

§ 3°. As despesas do Plano Plurianual para o quadrienio 2014-2017, fixadas no 

caput deste artigo e demonstrados nos anexos integrantes desta Lei, ficam distribuidos 

da seguinte forma: 

01 — Exercicio Financeiro de 2014 	 R$ 26.716.507,00 

02 — Exercicio Financeiro de 2015 	 R$ 28.203.752,00 

03 — Exercicio Financeiro de 2016 	 R$ 29.505.629,00 

04 — Exercicio Financeiro de 2017 	 R$ 30.637.312,00 

CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS E METAS 

Art. 2° As leis de diretrizes orcamentarias, conterdo para o exercicio a que se 

referirem os programas do Plano Plurianual as prioridades que deverdo ser 

contempladas na lei orcamentAria anual correspondente. 

Art. 3° As codificaches de programas e aches deste Plano serdo observadas nas 

leis de diretrizes orcamentarias, nas leis orcamentarias e nos projetos que os 

modifiquem. 
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CAPITULO III 

DAS DISPONIBILIDADES E AJUSTES ANUAIS 

Art. 4° As receitas necessarias para a execucao deste Plano Plurianual sera() 

formadas pelas Transferencias Constitucionais dos entes federados, Uniao e Estado, 

pelas transferencias legais obtidas atraves da execucao de programas especificos e pelas 

transferencias vohmtarias obtidas atraves de celebracao de convenios, e demais fontes 

enumeradas no art. 11 da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de marco de 1964, como receitas 

proprias decorrentes de impostos, taxas e contribuicoes, receitas de servicos e 

patrimonial, operaciies de credito, alienacao de ativos, amortizacao de passivos e outros. 

Art. 5° Os valores financeiros contidos no ANEXO III desta Lei, sem carater 

normativo, sao orcados a precos de julho de 2013, podendo, entretanto, serem 

corrigidos monetariamente por ocasiao da elaboracao dos orcamentos anuais 

correspondentes e de conformidade coin as demais normas definidas nesta Lei. 

Paragrafo Unico. Os valores definidos no caput deste artigo sao referenciais, na() 

se constituindo em limites para a programacao de despesas. 

Art. 6° Dependendo da disponibilidade de recursos financeiros e orcamentarios, 

devidamente em cada exercicio do periodo 2014-2017, fica o Poder Executivo 

autorizado a reajustar o Plano objeto desta Lei durante o proprio exercicio em que 

decorra a execucao orcamentaria anual, procedendo, conforme a necessidade, a 

antecipacao, prorrogacao, anulacao ou mesmo a inclusao de novas awes, metas fisicas e 

financeiras, tendo em vista a ajusta-lo as alteracoes emergentes ocorridas no contexto 

socioeconomico e financeiro, como mudanca da moeda vigente, mudanca na politica 
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salarial, corte de casas decimais, ou qualquer outra ocorrencia no Sistema Monetario 

Nacional. 

Paragrafo Unico. A inclusao, exclusao ou alteracao de Noes orcamentarias e de 

suas metas fisicas e financeiras que envolvam recursos do Orcamento Municipal 

acompanharao os Projetos das Leis de Diretrizes Orcamentarias (LDOs) e das Leis 

Orcamentarias Anuais (LOAs). 

Art. 7° A aplicacao do disposto no artigo anterior, nao exime a obrigacao do 

ajuste concomitante do Orcamento do Municipio, na forma do que a Lei Orcamentaria 

Anual dispuser, quando a antecipacao, prorrogacao, anulacao ou inclusao de novas 

awes, metas fisicas e financeiras ocorrerem durante a execucao orcamentaria de cada 

exercicio financeiro do Periodo 2014-2017. 

Art. 8° A exclusao ou alteracao de programas constantes desta Lei ou a inclusao 

de novos programas sera° propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei 

especifico, observado o disposto no artigo nono. 

Paragrafo Unico. 0 Projeto de Lei mencionado no caput deste artigo contera, no 

minimo: 

I- Na hipotese de inclusao de programa: indicacao dos recursos que financiarao 

o programa proposto e seus objetivos; 

II- Na hipotese de alteracao ou exclusao de programa: uma exposicao das 

razeies que motivaram a proposta; 
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Art. 9° A inclusdo, exclusdo ou alteracao de awes orcamentarias e de seas metas, 

quando envolverem recursos orcamentarios do Municipio, do Estado e/ou da Unido, 

podera ocorrer por intermedio da lei orcamentaria anual ou de seus creditos adicionais, 

alterando-se na mesma proporcdo o valor do respectivo programa. 

Art. 10 Os programas e awes decorrentes de projetos e/ou atividades, objeto de 

abertura de creditos especiais autorizados por lei especifica, ficardo fazendo parte 

automaticamente do Plano Plurianual para o quadrienio 2014-2017. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSICOES FINALS 

Art. 11 Para os exercicios de 2015 a 2017, as prioridades e metas serab definidas, 

nas respectivas leis de diretrizes orcamentarias. 

Art. 12 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as 

disposicoes em contrario. 

Uruoca, Ceara, em 16 de outubro de 2013; Edificio Chico Eudes e 56 anos de 

Emancipacdo Politica. 

RANCISCO KILSEM PESSOA AQ INO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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