
Estado da Paraíba

Prefeítura Municipal de

Poço Dantas

r-F'.I N" 312, de 27 de novembro de 2017.

Dispôe sobre o Plano Plurianual do
Município de Poço Dantas p^Ía o

quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras
providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DCI MUNICÍPIO DE

. POÇO DÂNTÂS, Í]o uso das atibúções legais, laz saber que a Cârnara Municipal de Poço Daatas

apÍovou e é sancionada a seguinte Lei:

ÀÍt. 1" - Fica instituído o Plano Pluriamral paÍa o quaddênio de 2018 a

2A21., ern cumprimento ao disposto üo aÍt. Íó5, § 1o, da Constituição Fedetal de 1.988,

estabelecendü, parã o pedodc;, üs lirografl]as corn seus respectivos objetivos, indicadotes e

maotaÍItes de recursos a seÍem aplicados em despesas de capital e outÍas delas decorreotes e Íras

despesas de duração continuada, na fomra de seus anexos.

Parâgtafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da

Àdministração Direu e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Àrt. 2" - Â exclusão ou alteração de programas constartes desta Lei,

bem corno a inclusão de novos pÍogramâs serão propostos pelo Poc{er Executivo, através de

proieto de lei de revisão do plano ou proieto de lei específico.

Ârt. 3" - À inclusão, exclusão ou alteração de açôes otçamentárias no

Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Ânual ou de seus créditos

adicionais, inserindo mr respectivo pr()grama, as modificações strbsequerúes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto flo caput deste atigo âca o

Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçâmertáÍiâs para coÍnpatibilüílas com

as alterações de valor ou coÍn outras modificações efeüvadas na Lei Orçamentiria Ànual.
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Ârt. 4" - O Poder Executivo podeá alterar as metas fiscais

estabelecidas, a fiin de compatibilzarz despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de

forrna a assegurar o perÍnâÍrente equilíbric das contas públicas e a conjuntura do rnomento.

ArL 5" - Esta l,ei eÍrtra em vigor na data de sua publicação.

Poço DaÍrtas/PB,Zl de novembro de 2077.

il-ÇuúL
"losé Gurgel Sobrinho

Prefeito de Poço Dantas
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