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LEI N° 1.005/2021
SUMULA:
DISPOE
SOBRE
O
PLANO
PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO
IVAI, PARA O QUADRIENIO 2022 a 2025, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Data: jJ*J——'
A Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do Ival, Estado
do Parana, aprovou e eu, THIAGO EPIFANIO DA SILVA, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte:

LEI
Art. 1- - O Plano Plurianual da Administragao Publica Municipal
de ARIRANHA DO IVAI, para o quadrienio de 2022 a 2025, contemplara as despesas de
capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duragao
continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.
§ l2 - Os Anexos que compoem o Plano Plurianual, serao
estruturados por Entidades, Orgaos, Unidades Orgamentarias, Fungoes, Subfungoes,
Programas, Projetos/Atividades ou Operagoes Especiais, Rubricas da Receita e
Elementos da Despesa.
§ 22 - Para fins desta Lei considera-se:
I - Programa - o instrumento de organizagao da agao governamental visando a
concretizagao dos objetivos pretendidos;
II - Objetivos - os resultados que se pretende alcangar com a realizagao das agoes de
governo;
III - Publico-alvo - populagao, orgao, setor, comunidade etc. a que se destina o
programa;
IV - Projeto/Atividade ou Operagoes Especiais - a especificagao da natureza da agao
que se pretende realizar;
V - Agoes - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a
execugao do programa;
VI - Produto - a designagao que se deve dar aos bens e servigos produzidos em cada
agao governamental na execugao do programa;
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VII - Unidade de Medida - a designa^ao que se deve dar a quantificagao do produto
que se espera obter;
VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a
alcan^ar;
Art. 25 - As metas da Administra^ao constitui'das por Projetos e
Atividades ou Operagoes Especiais para o quadrienio 2022 a 2025, consolidadas por
Programas, sao aquelas constantes dq Anexo, integrante desta Lei.
Art. 39 - As Metas Fisicas, Produto, Unidade de Medida, Posigao
atual e Desejado ao Final por Agoes em cada Programa, sao aquelas demonstradas no
Anexo, integrante desta Lei.
Art. 42 - Os valores constantes dos Anexos integrantes desta Lei
estao orgados a pregos correntes, com a projegao de uma inflagao de 8,0% (oito por
cento) a cada ano.
Art. 52 - As alteragoes na programagao deste Plano Plurianual,
somente poderao ser promovidas mediante Lei especffica votada na Camara
Municipal.
Art. 62-0 Poder Executive Municipal podera aumentar ou
diminuir as metas fisicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orgada com a
receita estimada em cada exercicio, de forma a assegurar o permanente equilibrio das
contas publicas.
Art. 72 - As prioridades da Administragao Municipal em cada
exercicio serao expressas na Lei de Diretrizes Orgamentarias e extraidas dos Anexos
desta Lei.
Art. 89 - Nenhum investimento cuja execugao ultrapasse um
exercicio financeiro, podera ser iniciado sem previa inclusao no Plano Plurianual, ou
sem lei que autorize sua inclusao.
Art. 92 - Esta lei entrara em vigor na data de 12 (primeiro) de
Janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), revogadas as disposigoes em contrario
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