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LEI Nº 2333/2015.

Alegrete
A
do Piauí, 29 dee outubro de
d 2015.
E SOBRE A R
REVISÃO DO
O PLANO
DISPÕE
PLURIA
ANUAL
2014/2017,
INSTITU
UIDO PELA
A LEI Nº 207/2013,
de 26 de
d agosto dde 2015

O PREFEITO MUNIC
CIPAL DE ALLEGRETE DO
O PIAUÍ:

Faço sab
ber que a Cââmara Municipal de Aleegrete do Piauí
P
aprovo
ou e eu sancciono a segu
uinte Lei.
Art. 1º ‐ Esta Lei esttabelece a Revisão
R
do PPlano Pluriaanual 2014//2017, instittuído pela Lei
L nº
207, de 226 de agostto de 2015, conforme o que dispõe o Art. 4º dessa
d
Lei.
Parágraffo Único – In
ntegra esta Lei o Anexoo Único, que demonstrra as alteraçções proced
didas por
program
ma de govern
no.
Art. 2º ‐ Os program
mas finalísticcos de goveerno, como instrumenttos de organnização doss projetos
mentária daa Administrração Públicca Municipaal, ficam
e atividades, no âmbito da execução orçam
restritos àqueles inttegrantes do PPA‐20144/2017.
Parágraffo Único – Os
O valores consignadoss a cada pro
ograma no PPA‐2014/2
P
2017 são refferenciais
e não constituem lim
mites à programação ddas despesaas expressass nas Leis O
Orçamentárias e seus
créditos adicionais.
ovos prograamas propo
ostos
Art. 3º ‐ A exclusão ou alteraçãão de prograamas ou incclusão de no
pelo Pod
der Executivvo, nesta Lei, decorrem
m dos ajuste
es necessários face a noovos cenários e a
situações não previsstas quando
o da elabor ação do Plaano.
Parágraffo Único ‐ Co
onsidera‐se
e alteração dde program
ma: a adequação de dennominação ou
objetivo;; a inclusão ou exclusão de ações,, produtos e metas; a alteração
a
doo título da ação,
a
do
produto,, da unidade de medida, do tipo, ddas metas e dos custoss.
Art. 4º ‐ Poderá ser efetuada por interméddio da Lei Orçamentár
O
ia e de seuss créditos esspeciais,
modificaação de ações nos proggramas do PPPA‐2014/2017 nos seg
guintes casoos:
o de uma açção ou agluutinação de ações com finalidadess semelhanttes,
I. desmembramento
classificaadas como projetos
p
ou atividades e integranttes do mesm
mo program
ma;
II. inclusãão de novoss projetos e atividadess, desde que
e as despesas deles deccorrentes para
p
o
exercício
o e para os dois
d subseq
qüentes ten ham sido previamente
e definidas eem Leis esp
pecíficas,
em consonância com
m o dispostto no art.166, inciso I, daa Lei Complementar Feederal nº 10
01, de 04
de maio de 2000.
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Art. 5º ‐ Fica o Podeer Executivo
o autorizadoo a modificaar a unidade
e gestora, a alterar, inccluir ou
excluir produtos, reespectivas metas
m
das açções do Plano Plurianu
ual, desde q ue estas
modificaações contriibuam para a realizaçã o do objetivvo do progrrama.
Parágraffo Único – De
D acordo co
om o dispossto no capu
ut deste artiigo, fica o PPoder Execu
utivo
obrigado
o a adequarr as metas das
d ações doos programas para com
mpatibilizá‐llas com as
alteraçõees de valor ou com outtras modificcações efetivadas na Le
ei Orçamenntária Anual.
Art. 6º ‐ Esta Lei enttrará em viggor na data de sua pub
blicação, com
m efeito, a partir de 1ºº de
janeiro d
de 2015, revvogadas as disposiçõess em contrário.

Alegretee do Piauí ‐ (PI), 29 de outubro dee 2015.

Marcio W
Willian Maiaa Alencar
Prefeito

