
Lei n° 1761/2013

“Dispoe sobre o Plano Plurianual do Municipio de Turmalina 

para o quadriemo de 2014 a 2017 e da outras providencias ".

A Camara Municipal de Turmalina aprovou e eu, Prefeito Municipal
sanciono a seguinte lei:

Art. 1°: - Esta lei institui o Plano Plurianual do Municipio de Turmalina para 

o quadrienio de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165. § 1° da 

Constituipao Federal, estabelecendo para o periodo, as diretrizes, os programas de governo 

com seus respectivos objetivos, indicadores. e as apoes governamentais com suas metas

Art. 2°: Integram a presente Lei do Plano Plurianual, os anexos contendo 

as provisoes de arrecadap^o, diretrizes. despesa por fun^ao e subfungSo. programas 

objetivos, metas e agoes governamentais para o quadrienio 2014/2017.

Art 3° - Os valores financeiros estabelecidos para as agoes orgamentarias sao 

estimativos. nao se constituindo em limites a programagSo das despesas expressas nas leis 

orgamentarias e em seus cr^ditos adicionais.

Art. 4°: - A exclusSo, a alterag^o de programas constantes desta lei ou a 

inclusao de novos programas serao propostos pelo Poder Executive, por meio de projeto de 

lei especifico ou de revisao geral.

§ 1° - A proposta de alterag^o ou inclusao de programas contera no
minimo

I - diagnostico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade
a ser atendida;

II - identificagao dos efeitos financeiros ao longo do periodo de vigencia
do Plano Plurianual

§ 2° - Considera-se alteragao de programa:

I - adequagao da denominagao. dos objetivos, dos indicadores e do
publico alvo;
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II - inclusao, exclusao, ou alterapSo de agoes orgamentarias.

§ 3° - As alteragoes no Plano Plurianual deverao ter a mesma formatagao 

e conter todos os elementos presentes nos anexos desta Lei.

Art. 5°: - Fica o Poder Executivo autorizado a antecipar o cumprimento ou 

quantitative de metas, desde que ja tenha cumprido todos os programas previstos para o 

exercicio de execugao, desde que as disponibilidades orgamentarias e financeiras sejam 

suficientes.

As prioridades de execugao das metas para cada exercicio serao 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orgamentarias.

Paragrafo Unico: - Em cumprimento ao disposto no art. 165. § 2° da Constituigao 

Federal, excepcionalmente para o exercicio financeiro de 2014, as metas e prioridades da 

Admimstragao Publica Municipal relativa ao exercicio financeiro de 2014 sSo as previstas no 

anexo IX desta Lei.

Art. 6°:

Quando da elaboragao das propostas orgamentarias dos 

exercicios de 2015 a 2017, o Poder Executivo devera encaminhar Projeto de Lei de revisao 

geral do Plano Plurianual, para compatibiliza-lo com a proposta orgamentaria elaborada e com 

os anseios da populagao municipal.

Art. 7°

Paragrafo Unico: - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

promover alteragoes no Plano Plurianual do Quadrienio 2014/2017, de modo a compatibiliza-lo 

x>m as modificagoes feitas no Projeto de Lei de Orgamento anual para o exercicio de 2014. 

decorrentes de Emendas Parlamentares aprovadas pela Camara Municipal por ocasiao de sua 

votagao".

Art. 8°: - Esta lei entra em vigor em primeiro de Janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de Turmalina - MG. 23 de dezembro de 2013

- ..____,AillHdt nnneiro Lopes
Prefeito Municipal
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