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LEI Nº633 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do 

Município de Morro do Pilar para o 

quadriênio 2018 a 2021 e dá outras 

providências.”  

                                          

O Povo do Município de Morro do Pi lar  –  MG, por seus representantes 

aprova e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1°  -  Esta Lei inst itui o Plano Plur ianual do Município de Morro do 

Pi lar para o quadr iênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art igo 165, § 

1° da Constituição Federal,  estabelecendo para o período, as dire tr izes, os 

programas de governo.  

Art. 2°  -  A gestão do PPA 2018-2021 observará os pr incípios da 

publicidade, part ic ipação popular, ef iciência, ef icácia e efet ividade e 

compreenderá a implementação, o monitoramento, a aval iação e a revisão dos 

programas. 

Art. 3°  -  Os valores f inanceiros estabelecidos para as ações 

orçamentár ias são est imativos  e serão encaminhados juntamente com o Projeto de 

Lei Orçamentária Anual , não se constituindo em l imites à programação das 

despesas expressas nas leis orçamentár ias e em seus créditos adicionais.  

Art. 4°  -  A exclusão ou a alteração de programas constantes desta lei 

ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio 

de projeto de lei especif ico ou de revisão geral,  ressalvado o disposto no §4° 

deste art igo.  

§ 1°  -  A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá no 

mínimo:  

I  –  diagnóst ico do problema a ser enfrentado ou da demanda da 

sociedade a ser atendida;  

I I  -  identif icação dos efeitos f inanceiros ao longo do período de 

vigência do Plano Plurianual.  
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§ 2°  -  Considera-se alteração de programa:  

I  -  adequação da denominação, dos objet ivos, dos indicadores e do 

público alvo;  

I I  -  inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.  

§ 3°  -  As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma 

formatação e conter todos os elementos presentes nes ta Lei.   

§ 4°  -  A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II  do § 

2° deste art igo poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus 

créditos adicionais, desde que vinculadas a programas já existentes no Plano 

Plur ianual e não sejam necessár ias as alterações de que trata o inciso I do § 2° 

deste art igo.  

Art. 5°  -  Fica o Poder Executivo autor izado a antecipar o cumprimento 

ou quant itat ivo de metas, desde que já tenha cumprido todos os programas 

previstos para o exercício de execução, e desde que as disponibi l idades 

orçamentár ias e f inanceiras sejam suf ic ientes.  

Art. 6°  -  As prior idades de execução das metas para cada exercício 

serão estabelecidas na Lei de Diretr izes Orçamentárias.  

Art. 7°  -  Esta Lei entra em vigor na data de sua pub l icação, 

revogando-se as disposições em contrário.  

 

Morro do Pi lar  –  MG, 21 de dezembro de 2017. 

 

__________________________ 
José de Matos Vieira Neto 

Prefeito Municipal  
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                          TERMO DE SANÇÃO 

 

O Prefeito do Município de Morro do Pilar/MG, Sr. JOSÉ DE MATOS VIEIRA 

NETO, nos termos dos artigos 49 c/c 66, III da Lei Orgânica Municipal, torna 

público que nesta data sanciona a Lei nº 633, de 21 de dezembro de 2017, que 

“inst itui o Plano Plurianual do Município de Morro do Pilar para o 

quadriênio 2018 a 2021 .” 

 

Registre-se e publique-se. 

Morro do Pilar, em 21 de Dezembro de 2017. 

 

 

        JOSÉ DE MATOS VIEIRA NETO 
                    Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 


