
Página 1 de 2 Diário Oficial Eletrónico Edição n° 19/2017 Publicação: 07/12/2017

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA, Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antonio dos Lopes - Maranhão - CEP: 65730-000
www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br

Diário Oficial Eletrónico do Municipio - Secretaria Municipal de Planejamento e Administração - dom@stoantoniodoslopes.ma.gov.br
Edição no 19/2017

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

Instituído pela Lei Municipal N° 016 de 09 de Outubro de 2017 | Ano Edição. 19/2017 Santo Antonio dos Lopes - MA, 07/12/2017  

EXPEDIENTE
O Diário Oficial Eletrônico do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA.
Criado pela Lei Nº 016 de 09 de Outubro de 2017, exclusivamente na forma
eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo Antonio dos Lopes poderão ser
consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço:
https://dom.stoantoniodoslopes.ma.gov.br.
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
https://dom.stoantoniodoslopes.ma.gov.br. As consultas, pesquisas e download
são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA
CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira (Bigu)
Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antonio dos Lopes -
Maranhão - CEP: 65730-000
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail: dom@stoantoniodoslopes.ma.gov.br
Site: www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Atos Oficiais do Poder Executivo
LEI MUNICIPAL N.º 022 de 07 de Dezembro de 2017.

EMENTA:

“Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2018-2021 para o Município de Santo
Antônio dos Lopes-MA, e estabelece outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, ESTADO DO
MARANHÃO, Excelentíssimo Senhor Emanuel Lima de Oliveira, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município propõe à Câmara
Municipal de Santo Antônio dos Lopes-MA o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018-2021,
em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da CRFB/1988, estabelecendo
para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e
montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes, de capital e
outras delas decorrentes e despesas de duração continuada, na forma dos
Anexos desta Lei e das ações validadas.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I – Programa - o instrumento de organização da atuação governamental, que
articula   um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum
preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema
ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico - aquele que resulta em bens ou serviços ofertados
diretamente à sociedade;

III - Programa de Apoio Administrativo - aquele que engloba ações de natureza
tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos
objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de
apropriação àqueles programas;

IV – Ação - o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos
do programa;

V – Produto - bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI – Meta - quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte
temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º - O Plano Plurianual 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a
atuação governamental, estruturado em Programas orientados para a consecução
dos objetivos estratégicos.

§ 1º - Os Programas representam o elemento de integração entre o Plano e o
Orçamento.

§ 2º - As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações
especiais constantes dos orçamentos anuais.

§ 3º - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis
orçamentárias anuais.

Art. 4º - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos
oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas,
das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e,
subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a
iniciativa privada.

§ 1º - Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são
referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei
Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária
em vigor à época.

§ 2º - As estimativas para operações de crédito para o financiamento do PPA são
referenciais e não se constituem em limites à contratação dos montantes de
investimento correspondentes.

Art. 5º - A exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de
novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de
Lei.

Art. 6º - Fica o poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores
e respectivas metas do Plano Plurianual, desde que estas modificações
contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 7º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano
Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da
Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao
respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo único: De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias para compatibilizá-las
com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei
Orçamentária Anual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente.

Art. 8º - O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas
leis orçamentárias anuais e suas alterações, bem como mudanças econômicas e
sociais, fica autorizado a:

I - alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, excluir ou alterar iniciativas
orçamentárias e seus respectivos atributos); 

II - adequar a quantidade da meta física de iniciativa orçamentária para
compatibilizá-la com alterações nos recursos efetivadas pelas leis orçamentárias; 

III - incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas decorrentes de aprovação de
operações de crédito, necessárias à execução dos programas financiados, tendo
como limite o valor do empréstimo e respectiva contrapartida.

Art. 9º - Cabe à Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças em conjunto com
a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração estabelecerem normas
complementares para a gestão, monitoramento e avaliação do PPA 2018-2021.

Art. 10 - As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos
Anexos desta Lei são referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir
consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação
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das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

Parágrafo único: A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e
prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao
Plano Plurianual.

Art. 11 - Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações
automáticas do Plano Plurianual.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado por ato próprio, a atualizar pelo índice
inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou outro que venha substituí-los) o valor
estimado das receitas e despesas no PPA 2018-2021.

Art. 13 - Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas, constantes do Anexos:

Anexo I – Receitas estimadas 2018/2021;

Anexo 01-A – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 2018/ 2021;

Anexo II – Aplicação dos recursos na Manutenção e no desenvolvimento do

ensino 2018 / 2021;

Anexo III- Aplicação em ações de serviços públicos de Saúde 2018/2021;

Anexo IV – Base de cálculo do limite de despesas do Legislativo 2018/2021;

Anexo V – Demonstrativo das despesas de pessoal em relação a receita corrente
líquida 2018/2021;

Anexo VI – Unidade orçamentária 2018/2021

Anexo VII – Ação Legislativa 2018/2021

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogadas as
disposições em contrário.

Santo Antônio dos Lopes-MA, em 07 de Dezembro de 2017.

EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
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