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LEI N" 1045/2009.
DE 23 DE JULHO DE 2009.
"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O
QUADRIÉNIO 2010 A 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
MARCOS ROBERTO SANFELICI, Prefeito Municipal de
Sandovalina, Estado de São Paulo rio uso das atribuições legais que lhe são conferidas por
Lei;
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1° - Esta lei institui o Plano Purianual do município de Sandovalina, para o quadriénio
2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1° da Constituição
Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei
Orçamentária Anual de cada exercício.
§ 1° A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercicio financeiro indicará os programas
prioritários a serem incluidos no projeto de lei orçamentária.
§ 2° Para fins desta lei. considera-se:
I - Programa o instrumento de organização da ação governamental, visando á
concretização dos objetivos pretendidos;
II - Objetivos os resultados que se pretende alcanças com a realização as ações
governamentais;
III - Justificativa, identificação da realidade existente, de forma a permitir a manutenção dos
problemas e necessidades a serem sanadas.
IV - Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas,
sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais.
V - Metas objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se
pretende alcançar
Art. 2° Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei
estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos,
justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente
Municipal, para o quadriénio 2010 a 2013, tendo como parte integrante os seguintes anexos .
-

Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais.
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Anexo III - Unidades Executoras, e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental.
Anexo IV - Planejamento Orçamentário.
Art. 3° - Os programas que integram os anexos de que trata o artigo anterior, constituem a
integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas a serem fixadas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente
ao quadriênio 2010/2013
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Art. 4° - Alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de
planejamento, será sempre proposto pelo Poder Executivo, através do Projeto de lei
específico.

Art. 5° - As prioridades da administração municipal em cada exercido serão expressas na
lei de diretrizes orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.
Art. 6° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser
iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 7° - Fica o poder Executivo autorizado a:
I — atualizar as metas físicas das ações mediante decreto quando as receitas executadas
não acompanharem as previsões da programação financeira de receita.
II — alterar mediante decreto os indicadores dos programas, sempre que tais modificações
não requeiram mudanças no orçamento do município, assim como alterar os indicadores
que estiverem como "a definir" no PPA.
IV — alterar os valores das ações e seus produtos desde que não alterem os seus objetivos
finais;
V — alterar as unidades de medida das ações e seus produtos desde que não alterem os
seus objetivos finais;
Art.8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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LEI N 1045/2009.
DE 23 DE JULHO DE 2009.
"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
1 PARA O OUADRIENIO 7010 A 2013. E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS"
MARCOS ROBERTO SANFELICI. Melete
Municipal de Sandice/atina Estado de Sôo Paulo. no uso
das atribuições legais que lhe sao contendas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal apto
vou e ele sanciona e parnulga a seguinte Lei.

I

An 1° - Esta lei in,sloui o Plano Purianual do munimpeo
do Sandovulina, para a Quadriênio 2010 a 2013. em
Cumpnmento ao disposto no artigo 165. Parai!~ 1" du
Cena:ruça° Federal e sota executado nos termos Ou
Lar de Doentes Orçamentarias e da Lei Orçamentem
Anual de cada exercido.

§ 1 1 A Lei de Diretrizes Orçamentarias de cada exercia°
tenarcevo indicara os ali-gramas Prxrdilasse a serem
entrados no protelo de ar orçamentária
§ 2' Para tina desta lei. onnsidera-se:
1 .-. Programa. o instrumento de organizaçao dn ação
governamental. visando a ciafcreezaçao dos obtemos
1 pretendidos
II - Objetivos, os rasurados que se pretende alcanças
com a realização as ações governamentais:
III - Justificativa, identificaçao da fealdade existente, de
forma a carmim a manutenção dos problemas e roces, seladas a serem sanadas
IV - Ações. conjunto de procedimentos com vistas a
possibilitar a oxocução dos programas, sondo Odelml nadas em projetos. atividades e operações especiais
V - Metas. obantims quantitativos e financeiros em lermos de produtos e resultados Que se pretende alcançar
I
Ad. 2° • Nos lermos da Lei Orgânica do Municiai° o
le de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os
dtinunsuramos que compõem os programas com Sena
respectivos objetivos, justificativas o metas. bern como a
tonto de receita pare o custeio dos programas do Ente
Municipal. para o quadriênio 2010 a 2013, lendo como
pede integraMe os seguintes anexes
Anexo - Fonlos de Financiamento dos Programas Gri
vernamentals

Mexo II Descrçao dos Programas Governamentais,
Metas/Custos
Mexo III Unidades Executoras, e Moas voltadas ao
DeserreuNim...uU do Provam; Governamental
Anexo IV Planejamento Orçamentarei

Art. 3 , • Os programas que integram os anexos de que
nu o artigo ankgice. Construam e integrado eme os
objetivos do Piano Plurianual, as prioridades e moras a
serem lixadas na Lel de Ditongos Orçamentárias, bom
como a programado do orçamento anual. referente ao
quadrem° 213102013.
An 4: • Monica°, exclusão ou adumo de um novo pr ograma dentro da estrutura de Planatsmento. Meti som em proposto pelo Poder Executivo. através do Propalo
de ler imparam
An - As mondadas da admrnistractio municipal em
cada exercício serio expressas na lei de diretivos neça•
montarias e extraídas dos anexos douta Lei.

Au 6° Nenhum insestmento cum execução ultrapasse
um enema financeiro podara ser ninado som previa
inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretores OrçaMonMnas
AI 7r - Fica o poder Executivo autorizado a
- atualizar as metas toscas das ações mediante decreto quando as receitas executadas não acompanharem
as provisoes da programação financeira de Meada
II - altero mediante decreto os indicadores dos Moiam mas wmPce que tais modecações nao ?et:peitam Mie
danças no orçamento do moncos. assim como alterar
os indicadores que estiverem corno 'a definir no PPA.
IV -- alterar os valores das ações o sous produtos desde
que não alterem os sou ~Mos firmei
V - alterar as unidades de medida das .açoras e seus pro•
lutos desde que Mu irarem os seus objetivos leiais.
Art.8' Esta Ler entra ara vigor na data de sua publicação. revogadas as disprisaçoes em contrario
Preiteia/a Mtncipal de Sandeus ina 23 de Arfo 2.0
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AUTÓGRAFO N° 1048/2009
De 21 de Julho de 2009.

Dispõe Sobre:- "O PLANO PLURIANUAL PARA O
QUADRIÉNIO 2010 A 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
`A CÂMARA MUNICIPAL DE SANDOVALINA,
COMARCA DE PIRAPOZINHO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APROVOU O SEGUINTE AUTOGRAFO".
Art. 1° - Esta lei institui o Plano Purianual do municipio de Sandovalina, para o
quadriênio 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165. parágrafo 1°
da Constituiçao Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.
§ 1° A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os
programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.
§ 2° Para fins desta lei, considera-se.
I — Programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando á
concretização dos objetivos pretendidos.
II — Objetivos, os resultados que se pretende alcanças com a realização as ações
governamentais.
III — Justificativa, identificação da realidade existente, de forma a permitir a
manutenção dos problemas e necessidades a serem sanadas.
IV — Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos
programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operaçoes especiais,
V — Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e
resultados que se pretende alcançar.
Art. 2° - Nos termos da Lei Orgânica do Municipio e Lei de Responsabilidade
Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com
seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita
para o custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2010 a 2013,
tendo como parte integrante os seguintes anexos:
Anexo I — Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais.
Anexo II — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Anexo III — Unidades Executoras, e Ações voltadas ao Desenvolvimento do
Programa Governamental.
Anexo IV — Planejamento Orçamentário.
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Art. 3° - Os programas que integram os anexos de que trata o artigo anterior,
constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e
metas a serem fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a
programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2010/2013.
Art. 4° - Alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura
de planejamento, será sempre proposto pelo Poder Executivo, através do Projeto
de lei específico.
Art. 5° - As prioridades da administração municipal em cada exercício serão
expressas na lei de diretrizes orçamentárias e extraidas dos anexos desta Lei.
Art. 6° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 7° - Fica o poder Executivo autorizado a:
I — atualizar as metas fisicas das ações mediante decreto quando as receitas
executadas não acompanharem as previsões da programação financeira de
receita.
II — alterar mediante decreto os indicadores dos programas, sempre que tais
modificações não requeiram mudanças no orçamento do município, assim como
alterar os indicadores que estiverem como "a definir" no PPA.
IV — alterar os valores das ações e seus produtos desde que não alterem os seus
objetivos finais;
V — alterar as unidades de medida das ações e seus produtos desde que não
alterem os seus objetivos finais;

Art8°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
-

Câmara Municipal de Sandovalina, 21 de Julho de 2009.
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