LEI Nº1098/2017,DE 29 SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2018-2021 e dá outras
providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR
PAULA, Prefeito Municipal de SÃO BENEDITO, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 que,
nos termos da Lei Orgânica do Município de São Benedito estabelece de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal,
abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações do governo.
Parágrafo Único - As diretrizes, os objetivos, as metas e as despesas, a que se refere
este artigo, são especificados nos anexos desta Lei, observada a seguinte estruturação:
I – O PLANO PLURIANUAL
1. INTRODUÇÃO
2. HISTÓRICO
3. O QUADRO MUNICIPAL
II - ANEXOS:
1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
1.1. Princípios
1.2. Diretrizes
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS
3. PROGRAMAS, PROJETOS/ATIVIDADES
ART. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cada exercício, procederá ao
detalhamento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, para o quadriênio 2018-2021.
§ 1º - O Poder Executivo deverá implantar o Sistema de Acompanhamento e
Controle da Execução do Plano Plurianual, com vistas à avaliação da execução físicofinanceira dos projetos.
§ 2º - Fica assegurado, à Câmara Municipal, o acesso às informações do Sistema de
Acompanhamento e Controle a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 3º - Os valores financeiros contidos nos anexos desta Lei são orçados a preços
vigentes de julho de 2017.

Parágrafo Único - Os valores, a que se refere o presente artigo, poderão ser
atualizados, em conformidade com critérios de indexação estabelecidos nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias, para os exercícios de 2018 a 2021.
Art. 4º - O Plano Plurianual poderá sofrer revisões, submetidas à aprovação da
Câmara Municipal, tendo em vista ajustá-lo:
I - às alterações emergentes ocorridas no contexto sócio-econômico e financeiro;
II - ao processo gradual de reestruturação do gasto público do Município.
Art. 5º - Durante a vigência do Plano Plurianual, para o quadriênio 2018-2021, as
Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais, assim como os planos e
programas setoriais que vierem a ser executados pela Administração Pública Municipal,
deverão guardar coerência com as diretrizes, objetivos e metas constantes do anexo III, e
ressalvadas as alterações ocorridas nas revisões previstas no art. 4º, desta Lei.
Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alterar, em termos reais, os
quantitativos financeiros anuais, indicados nesta Lei, até o limite de 40% (quarenta por
cento), para efeito de elaboração das propostas de Lei Orçamentária, mantidos os critérios
da Lei Federal Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de São Benedito - CE, aos 29 de setembro de 2017.

Gadyel Goncalves de Aguiar Paula
Prefeito Municipal

I. PLANO PLURIANUAL

1. INT
INTRODUÇÃO

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 os municípios tiveram
ressalvada sua importância administrativa, sendo considerados como entes definidos na
administração pública brasileira, tendo em vista que é em seu território que se realizam as
transações econômicas e as pressões e necessidades sociais.

Assim, ficou estabelecido um novo grau de responsabilidade, para este nível de
gestão, que vem se fortalecendo cada vez mais como processo de municipalização das
ações públicas, as quais vêm sendo delegadas para os Municípios, notadamente Educação,
saúde e assistência social.

Por outro lado, se as demandas sociais já eram encaminhadas diretamente aos
dirigentes municipais, agora estes têm de respondê-las como uma atribuição oficial sob sua
responsabilidade, requerendo um planejamento maior das ações públicas e a definição
precisa dos programas, projetos e serviços a serem implementados pela Prefeitura
Com a crescente urbanização por que passam os municípios brasileiros, a pressão
por obras e serviços públicos tende a aumentar, obrigando às Prefeituras estabeleceram
programas cada vez mais amplos para atender as necessidades, notadamente os anseios por
Educação, saúde, transporte, limpeza pública, promoção social e lazer.
De um lado o crescimento elevado da população e dos núcleos urbanos, com
aumento de demanda, de outro, a redução da transferências per capitas de recursos das
esferas de governo superiores, gerando como consequência a incapacidade real da
municipalidade em atender às carências ao nível das necessidades, determinando com que,
a cada ano, sejam acumulados os programas não executados e as metas postergadas para as
futuras administrações.
Na perspectiva de garantir que as ações públicas fossem planejadas, a Constituição
de 1988, em seu artigo 165, definiu os instrumentos de planejamento obrigatórios a serem
elaborados pela administração pública, constituídos dos seguintes documentos legais: o
Plano Plurianual, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais.
Com o Plano Plurianual, que a Lei Orgânica tornou um instrumento fundamental
para a articulação e transparência administrativa, entre o poder público e a sociedade,
inicia-se uma nova fase na ação do governo, que deve agir de forma consciente e
planejada, onde os recursos passam a ser direcionados previamente para as áreas mais
críticas.
Assim, os programas e ações são perfeitamente justificados em sua aplicação, tanto
na promoção do desenvolvimento sócio-econômico, como na definição de obras
assistenciais mais diretas às comunidades nos setores de saúde, educação e transporte.
Este Plano contém os princípios básicos da atual Administração, dando um caráter
ordenado às ações que a Prefeitura já vem desenvolvendo, com a perspectiva de aprimorar
o funcionamento do setor público e ampliar, pela racionalidade do uso dos recursos, o raio
de intervenção do Município.
É indiscutível que o Plano não é um fim em si próprio, mas, a base de um
funcionamento participativo que, a qualquer momento pode ser enriquecido com propostas,
sugestões e críticas que poderão alterar o seu conteúdo, em prol do engrandecimento do
Município.
Com esses objetivos, a elaboração do Plano obedeceu a disposição da Prefeitura em
expressar os desejos da população e acentuar o planejamento como a forma técnica para
sua concepção, segundo a Legislação pertinente e o apoio popular representado pelo voto
direto universal.

