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SÚMUtA: DispÕe sobre o Plono Plurionuol de
Governo do Município de Quedos do lguoçu,
Eslodo do Poronó, poro o período de 2A22/2A25.

O prefeito do Município de Quedos do lguoÇu, Estodo do Poronó, no
uso de suos otribuições que lhes sõo conferidos por Lei, submeie à
oprecioçÕo do Poder Legislolivo o seguinie;

AÍÍ. 'lo - Esto Lei instilui o Plono Plurionuol de Governo poro o Município
de Quedos do lguoçu poro o quodriênio 2022/2025, em cumprímenlo oo
disposto no porógrofo lo do ortlgo ló5 do Constituiçõo Federol, e estobelece
às diretrizes, prioridodes e os progromos do governo municipol com seus
respectivos objeiivos, indicodores e montontes de recursos o serem
oplicodos em despesos de copitol, nos despesos de duroçôo continuodo, e
em outros delos decorrenies, conforme os onexos que o inlegrom.

Art.2" - As prioridodes e metos poro o ono de 2022 estobelecidos no
Lei Municipol N" 1.345/2021 de 13/07 /2021 , publicodo em 14/07/2021 lLei de
Diretrizes Orçomentórios - LDO 2022), possom o vigoror conforme
estobelecido no onexo l. desto Lei.

Ari. 3o - O Plono Plurionuol de Governo foi eloborodo observondo os
seguintes direirizes poro o oçõo do governo municipol:

l- direcionor os oçôes de coordenoçôo, opoio odministrotivo, gestôo
e odminisÍoçÕo de receitos poro cumprimento dos disposições constontes
do legisloçôo vigente e em especiol dos normos do Lei de Responsobilidode
Fiscol;

ll - osseguror o populoçôo do Município à otuoçÕo do governo
municipol com o objetivo do resoluçôo de problemos sociois de noturezo
temporório, cÍclico ou intermitente, buscondo proporcionor o iodos umo
vido digno;

Ill - goroniir e incentivor o ocesso do populoçõo o progromos de
hobitoçõo populor de modo o moteriolizor o coso próprio e proporcionor o
todos o infroestruturo, obros e serviços públicos necessórios poro umo boo
quolidode de vido;

lV - íntegror os progromos municipois com os dos Governos dos esferos
Estoduol e Federol;

V - gorontir o ocesso do populoçÕo o educoçõo de boo quolidode,
otuondo prioritoriomente no ensino público fundomentol e educoçôo
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infontil e suplementormente no opoio oo ensino de nível médio, superior e
supletivo;

Vl - proporcionor opoio oo produtor rurol do Município buscondo
melhoror os suos condições de vido e comboÍer o êxodo rurol;

VII - cíor condiçÕes poro o desenvolvimenlo socioeconômico do
Município buscondo o oumento do nível de emprego e melhoror o
distribuiçôo de rendo;

Vlll-montero rede de estrodos municipois em boos condiÇôes de uso
poro gorontir o otendimenio dos necessidodes de escoomento do
produçõo e locomoçõo do populoçõo;

lX - goroniir umo boo quolidode de vido oos hobiiontes urbonos do
Município otrovés do reolizoçõo dos obros de infroesiruiuro e do oferto de
serviços públicos eficientes e estender os mesmos os óreos de periferio
urbono;

X - buscor o cumprimento do mondomento conslitucionol de que "o
soúde é direto de todos";

Xl- intensificor o relocionomenio com os Municípios vizinhos buscondo
o soluçÕo conjunto poro os problemos comuns.

Arl. 4o - Os volores finonceiros esiobelecidos poro os oçôes
orçomentórios sôo estimofivos, nõo se constituindo em limiies à
progromoçõo dos despesos expressos nos Leis Orçomenlórios e em seus
créditos odicionois.

Arl. 5' - As codificoçÕes progromos e oções desie Plono serÕo
observodos nos Leis de Direirizes Orçomentórios, nos Leis Orçomentórios
Anuois e nos projeios que os modifiquem.

AÍt.6'- A exclusõo ou olteroçóo de progromos constontes desto Lei
ou o inclusôo de novos progÍomos serõo propostos pelo Executivo Municipol
otrovés de projeto de Lei específico, e que conteró no mínimo:

l- no coso de inclusÕo de progromo, um diognóstico sobre o situoçôo
otuol do problemo que se desejo enfrenior ou sobre o demondo do
sociedode que se queiro otender com o progromo proposto;

ll - no coso de olteroçÕo ou exclusõo do progromo, exposiçôo dos
rozões que motivorom o proposto.

Arl.7' - A inclusôo, exclusõo ou olieroçõo de oÇÕes constontes no
Plono Plurionuoi poderó ocorrer por intermédio dos Leis de Diretrizes
Orçomeniórios - LDO, e Lei Orçomentório Anuol - LOA, ou de seus créditos
odicionois que sôo considerodos como procedimentos de reovolioçôo
oulomótico do plono, opropriondo-se oos respectivos progromos, os
modificoçôes consequentes.
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Art. 8" - Fico o Poder Executivo ouiorizodo o otrovés de decreio,
introduzir modificoçôes no Plono Plurionuol no que diz respeito oos objetivos,
oções e os metos progromodos poro o período, nos cosos de:

l- incluir, excluir e olteror os oçÕes integrontes dos progromos visondo
o odequoçõo dos metos físicos e dos volores dos dispêndios finonceiros o
elos olocodos poro compoiibilizó-los com os olieroçôes de volor ou com
ouiros modificqçôes efetivodos pelo Lei de Direirizes Orçomentórios ou no
proposio orÇomeniório onuol de codo exercício, ossim como com os
decorrentes de crédiios odicionois legolmenie oulorizodos;

ll - olieror o órgÕo ou unidode responsóvel pelo execuÇõo dos
progromos e oçôes;

lll - olteror os indicodores dos progromos e seus respectivos índices;
lV - odequor os melos físicos dos oçôes poro compotibiiizóJos com os

oções no seu volor. produto ou unidode de medido;
V - proceder oos ojustes decorrentes de emendos oos projeios de Lei

Orçomeniório Anuol e do Lei de Diretrizes Orçomeniórios.

Arl. 9o - No eloboroçôo do proposto orçomeniório de codo exercício
e do projeto do Leí de DireÍrizes Orçomeniórios é outorizodo o Execuiivo
Municipol proceder d ogregoçÕo ou desmembromento de oções e
olteroções de seus códigos, iítulos e produtos desde que nõo sejom
modificodos os finolidodes delos esperodos.

Art. l0o - As emendos de membro do Poder Legislotivo oo projeto de lei
orçomenÍório serÕo oprovodos no limite de 1,20 (um inleiro e dois decimos por
cenlo) do receiio correnle líquido do exercÍcio onterlor, previsto no projelo
encominhodo pelo Poder ExecuÍivo, sendo que meiode desse percentuol seró
deslinodo o oçôes e serviÇos públicos de soúde.

Arl. I lo - Eslo Lei vigoro no doto de suo publicoçÕo, revogodos os
disposiçôes em contrório.

Gobinete do Prefeiio Municipol de Quedos do lguoçu, em 03 de
novembro de 2.021 .
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SúMUta; Dispõe sobre o Plono Plurionuol de
Governo do Município de Quedos do lguqÇu,
EsÍodo do Poronó, porc a petíodo de 2022/2025.

O prefeito do MunicÍpio de Quedos do lguoÇu, Esiodo do Poronó, no
uso de suos olribuiçóes que lhes sõo confeídos por Lei, submeie à
oprecioÇôo do Poder Legisloiivo o seguinte;

Aú. l'- Esto tei instilui o Plono Plurionuol de Governo poro o Município
de Quedos do lguoÇu poro o quodriênio 202212025, em cumprimento oo
disposlo no porógroio I " do ortigo 1ó5 do Consiituiçõo Federol, e eslobelece
às diretrizes, prioridodes e os progromos do governo munic,pol com seus
respectivos objelivos, indicodores e monlonles de recursos o serem
oplicodos em despesos de copilol, nos despesos de duroçôo continuodo, e
em outros delos deconenies, coníorme os onexos que o inlegÍom.

AÍt.2'- As prioridodes e meios poro o qno de 2022 estobelecidqs no
Lei Municipol N' 1.34512021 de 13/0712021. publicodo em 141O712021 lLei de
Diretrizes OrÇomentórios - LDO 2022), pc,ssc,m o vigoror conÍorme
esiobelecido no onexo l. dêsto Lei.

AÍt. 3'- O Plono Plurionuol de Governo foi eloborodo observondo os
seguinles direlrizes pqro o oÇõo do governo municipol:

I - direcionor qs qções de coordenoÇõo, qpoio odminisirotivo, gesiõo
e administroÇôo de receitqs poro cumprimenio dos disposiÇões constontes
do legisloÇÕo vigenie e em especioldos normos do Leide Responsobilidode
Fiscol;

ll - osseguror o populoÇoo do Municipio à oiuoçõo do governo
municipol com o objetivo do resoluçôo de problemqs sociois de nolurezo
temporório, cíclico ou intermitenie, buscondo proporcionor o todos umo
vidq digno:

lll - goroniir e jncentivor o ocesso do populoÇào o progromos de
hobitoÇôo populor de modo o moteriolizor o coso próprío e proporcionor o
todos o infroestruluro, obros e serviços públicôs necessórios poro umo boo
quolidode de vidoi

IV - integror os progromos munÍcipois com os dos Governos do5 esíeros
Estoduol e Federol;

V - goÍontir o ocesso do populqçõo o educoÇôo de boo quo,idodê,
otuondo prioríioriomente no ensino público Íundomentol e educoÇôo
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infoniil e suplemenlormente no opoio oo ensino de nível médio, superior e
suplêtjvo;

Vl - proporcionor opoiô oo produtor rurol do Município buscondo
melhoror os suos condições de vido ê comboter o êxodo rurol;

Vll - crior condiçôes poro o desenvolvimento socioeconÔmico do
MunicÍpio buscondo o oumenlo do nível de emprego e melhoÍor o
distribuiÇõo de rêndo;

Vlll - mÕnÍer o rede de eslroclos municipois em boos condiÇÕes de uso
poro gorontir o olendimento dos necessidodes de escoomento do
produçÕo e locomoçôo do populoçõo;

lX - goronlir umo boo quolidode de vido oos hobitontes urbonos do
MunicÍpio otrovés do rêolizoÇõo dos obros de infroestruturo e do oferlo de
serviços públicôs eficienles e esiender os mêsmÕs os óreos de periferiÕ
urbono:

X - buscor o cumprimen'lo do mondomento consÍilucionol de que "o
soúde é direto de todos";

Xl * intensiÍicor o relocionomento com os Municípios vizinhos buscondô
o soluçôo conjunlo poro os problemos comuns.

Art. 4" - Os volores finonceiros estobelecidos poro os oÇões
orÇomentórios sõo estimotivos, nôo sê constituindo em limites à
progromoçõo dos despesos expressos nos Leis OrÇomentórios e em seus
créditos odicionois.

Art.5'- As codificoçôes progromos e oçôes deste Plono serÕo
observodos nos Leis de DireÍrizes OrÇornenlórios, nÕs Leis OrÇomentórios
Anuois ê nos projeios que os modiÍiquêm.

AÍt. 6' - A exclusôo ou olteroçÕo de progromos constontes desio Lei
ou o inclusôo de novos progromos serõo propostos pelo Execulivo Municipol
otrovés de projeto de Lêi específico, e que conteró no mínimo:

| - no coso de inclusõo dê progromo, um diognóstico sobre o siluÕçõo
oluol do problemo que se dêsejo enfrenlor ou sobre o demondo do
sociedode que se queiro otender com o progrÕmq proposio;

ll - no coso de olteroçôo ou exclusõo do progromo, exposiÇÕo dos
rozões que motivorom o proposio.

Art.7'- A inclusôo, exclusõo ou olteroÇÕo de oÇõês consionies no
Plono PluÍionuol poderó ocorreÍ por intermédio dos Leis de DiÍeÍrizes
Orçomeniórios - LDO, e Lei OrÇomênlóriÕ Anuol - LOA, ou de seus créditos
odicionois que sÕo considerodos como procedimêntos de reovolioçõo
oulomótico do plono, opropriondo-se oos respectivos progromos, os
modificoÇõês consequen'tes.
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AÍt. 80 - Fico o Poder Executivo ouiorizodo o otrovés de decreÍo,
intrÕduzir modiÍicoÇões no Plono Plurionuol no que diz respeito oos obje'fivos,
oÇôes e os metos progromodos poro o período, nos cÕsos de:

I - incluir, êxcluir e olteror Õs oÇões integrontes dos progromos visondo
o odequoçoo dos metos fÍsicos e dos volores dos dispêndios flnonceiros o
elos olocodos poro compotibilizó-los com os olteroçÕes de volor ou com
outros modificoÇôes efetivodos pelo Lei de Diretrizês OrÇomentórios ou no
proposlo orÇomentório onuol de codo exercício, ossirn cômô com os
deconentes de crédilos odicionois legÕlmente oulorizodos;

ll - olieror o órgôo ou unidode responsóvel pelo execuÇoo dos
progromos e oÇôes;

lll - crlteror os indicodôres dos progromos e seus respectivos índices;
lV - odequor os melos físicos das oÇões poro compotibilizó-los com os

oçôes no seu volor, pÍoduto ou unidode de medido;
V - proceder oos ojustes decôrrentes de emendos oos projetos de Lei

OrÇomentório Anuol e do Lei de Diretrizes OrÇomentórias.

Art. 9" - No eloboroçÕo do proposto orçomentório de codo exercício
e do projeto do Lei de Diretrizes OrÇomentórios é outorizodo o Executivo
Municipol proceder à ogregoçõo ou dêsmembromento de oÇões e
olteroÇões cJe seus códigos, títulos ê produtos desde que nôo sejom
modificodos os finolidodes delos êsperodos.

Art- I0o - As emendos de membro do Poder Legisloiivo oo projelo de lei
orÇomenlório serÕo oprovodos no limite de 1,20 (urn inteiro e dois décimos por
cento) dq receilo conente líquido do exercício onterior, previsto no projeio
encominhodo pelo Poder Execulivo, sendo que melode desse percentuol seró
destinqdq o oÇões e serviÇos públicos de soúde.

Arl. l1'- Esto Lei vigoro no doto de suo publicoÇõo, revogodos os
disposiçôes em conlrório.

Gobineie do Prefeilo Municipol de Quedos do lguoÇu, êm 03 de
novembro de 2.021 .

ELCIO JAIME DA LUZ

Prefeito Municipoi
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