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DISPOE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL PARA O PERiODO 
DE 2018 A 2021. 

I 
LEI N° 17 .833, DE 03 DE JANEIRO DE 2018. 

A Camara Municipal de Maraba, Estado do Para, aprovou e eu Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o periodo de 2018 a 2021, 
em cumprimento ao disposto no §1° do art. 165 da Constituicao Federal e no §1° do I Art. 147 da Lei Organica do Municipio de Maraba. 

Art. 2°. 0 PPA 2018-2021 estabelece as diretrizes, objetivos e metas da 
administracao publica para as despesas correntes e de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duracao continuada em 
consonancia com o Plano Diretor Participative do Municipio de Maraba, instituido pela 

I Lei Municipal n° 17.213 de 09 de outubro de 2006. 

Art. 3°. 0 PPA 2018-2021 de Maraba tera coma diretrizes os seguintes 
eixos: 

I - Desenvolvimento Humana; 

II - Desenvolvimento Socio Econornico: 

Ill - Saude, Asslstencla Social e Qualidade de Vida; 

IV - Seguranc;a Municipal; 

V - Governanc;a e Gestao: 
. 

VI - Desenvolvimento Sustentavel Integral; 

VII - Mobilidade Urbana. 

Art. 4°. Os Programas, no arnbito da Admlnlstracao Publica Municipal, 
coma instrumento de orqanizacao das acoes de Governo, ficam restritos aqueles 
integrantes do PPA 2018-2021. 

Art. 5°. Os valores consignados a cada acao do PPA 2018-2021 sao 
ncia /e nao se constituem em limites a proqrarnacao e a execucao das 

s expressas nas Leis Orcarnentarias e seus creditos adicionais. 
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Art 6°. 0 somat6rio das metas fisicas, que representam a quantiflcacao 
dos bens e services que se pretende executar, e dos projetos estabelecidos para o 
periodo do PPA 2018-2021, constitui-se em limite a ser observado pelas Leis de 

! Diretrizes Orcarnentarias e pelas Leis Orcarnentarias e seus creditos adicionais. 
I 

Art. 7°. A exclusao ou alteracao dos programas constantes nesta Lei ou a 
inclusao de novas programas serao propostos pelo Poder Executive, por meio de 
Projeto de Lei de revisao anual ou mediante Leis espedficas, observado o disposto 
nos arts. 8° e 9° desta Lei. 

§1°. O Projeto de Lei contera, no minima, as seguintes hip6teses: 

I - para inclusao de programa: 

a) diagn6stico sabre a atual situacao do problema a ser enfrentado, sabre a 
demanda da sociedade que se imponha o atendimento com o programa proposto ou 
sobre uma oportunidade identificada; 

b) identificacao de seu alinhamento com os objetivos do Programa de 
Governo e de sua contribuicao para a consecucao dos desafios definidos no PPA 
2018-2021; e 

c) indicacao dos recurses que financiarao o programa proposto. 

II - para alteracao ou exclusao de programa: exposicao das raz6es que 
motivaram a proposta. 

§3°. Considera-se alteracao de programa: 

I - adequacao de denorninacao e do objetivo, rnoditicacao do publico-alvo, 
dos indicadores e indices; 

Art. 8°. A inclusao de acoes nos programas do PPA 2018-2021 podera 
ocorrer, por intermedio das Leis Orcamentarias e seus creditos especiais, nos 
seguintes casos: 

I - desmembramento ou aqlutinacao de uma ou mais acoes de finalidades 
semelhantes, classificadas como atividade ou operacao especial, e integrantes do 
mesmo programa; 

II - novas atividades e operacoes especiais, desde que as despesas delas 
decorrentes, para o exercicio financeiro em que for incluida e os 2 (dois) 
subsequentes, tenham sido previamente definidas em Leis especificas, em 
consonancia com o disposto no incise I do art. 16 da Lei Complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000. 

0• As alteracoes de titulo, produto ou unidade de medida de acao 
e nao implicarem rnodificacoes de sua finalidade e objeto, mantido o 

, poderao ocorrer por intermedio da Lei Orcamentaria e seus creditos 
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Art. 10. A data de inicio dos projetos novos podera ser ajustada por ato 
especifico do Poder Executive, em funcao da disponibilidade de recurses, observando- 

I se o disposto no art. 45 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

I Art. 11. 0 Poder Executive publicara, no prazo de ate 60 (sessenta) dias, 
I ap6s a aprovacao do Plano Plurianual e de suas revisoes anuais, o Plano atualizado, 
! incorporando os ajustes das metas flsicas aos valores das acoes estabelecidos pelo 
I Legislative e os programas e acoes nao-orcarnentarias. 

Art. 12. A gestao do Plano Plurianual 2018-2021 observara os principios de 
eficiencia, eficacia, efetividade, publicidade, e moralidade e cornpreendera a 
irnplernentacao, o monitoramento, a avaliacao e a revisao dos programas ternaticos, 

Paraqrafo (mica. 0 Plano Plurianual e seus programas serao avaliados 
anualmente. 

Art. 13. 0 Poder Executive rnantera sistema de gestao para monitoramento 
e avaliacao do Plano Plurianual e do Programas. 

Paragrafo (mica. 0 Poder Legislative podera estabelecer sistema de apoio 
e gestao ao Plano, no ambito de suas cornpetencias. 

Art. 14. Cabe a Secretaria Municipal de Planejamento e Controle - 
SEPLAN, coordenar o processo de elaboracao e gestao do Plano. 

Art. 15. 0 Poder Executive podera firmar compromissos com os Governos 
Federais, Estaduais e Municipais, na forma de pacto de concertacao, definindo 
atribuicoes e responsabilidades das partes, com vistas a execucao do Plano e seus 
respetivos programas. 

§1°. 0 Poder Executive prornovera a participacao vda Sociedade Civil 
Organizada na avaliacao e revisao do Plano Plurianual. 

§2°. Os pactos de concertacao de que trata o caput deste artigo abranqerao 
os programas e acoes que contribuam para os objetivos do Plano Plurianual definindo 
as condicoes em que a Uniao, os Estados, os Municipios e a Sociedade Civil 
Organizada participarao do ciclo de gestao deste Plano. 

Art. 16. As metas e prioridades da Adrninistracao Publica Municipal, para o 
exercicio financeiro de 2018, ficam estabelecidas na forma do Anexo I desta Lei. 

Art. 17. Os Anexos I, II e Ill integram esta Lei. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Gabinete do Prefeito de Maraba, Estado do Para, em 03 de janeiro de 
2018. 
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