
 

 

PROJETO DE LEI Nº 2027/07, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2007. 

 

 

Dispõe sobre ALTERAÇÃO do PLANO PLURIANUAL para o período 

de 2006 a 2009. 

 

 

  A CAMÂRA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVOU e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art.1º - Esta Lei Institui a ALTERAÇÃO do Plano Plurianual para o quatriênio 

2006/2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, no 

forma dos Anexos I, II e III. 

 

Art. 2º - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas 

aos valores aprovados pela Câmara Municipal, para cada ação. 

 

Art. 3º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas 

leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os 

modifiquem. 

 

Art. 4º - As prioridades e metas para os anos de 2006/2009, conforme estabelecidos 

nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na programação 

orçamentária das leis Orçamentárias Anuais (LOA). 

 

Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão 

de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei 

específico, observado o disposto no art. 7º desta lei. 

 

Parágrafo único. – O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de: 

 

I – inclusão de programa: 

 

a) Diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar 

ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa 

proposto; 

b) Indicação dos recursos que financiarão o programa proposto; 

 

          

 

  II – Alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta. 

 

 Art. 6º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de 

cada exercício, relatório de avaliação do plano plurianual. 



 

 § 1º  - O relatório conterá, no mínimo: 

 

 I – Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a 

elaboração do plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias, verificadas 

entre os valores previstos e observados; 

 

II – Demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do 

exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas: 

 

a) Do orçamento fiscal e da seguridade social; 

 

b) Das demais fontes; 

  

III – Demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao 

término do exercício anterior comparado com o índice final previsto; 

 

 IV – Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto 

para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada 

ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias. 

   

Art. 7º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, 

quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da 

lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o 

valor do respectivo programa. 

 

Parágrafo único. – Fica o Poder Executivo autorizado a: 

 

I  - Efetuar a alteração de indicadores de programas; 

 

II – Incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos 

casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos trinta dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e sete (30/11/2007). 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 



J U S T I F I C A T I V A 

PROJETO DE LEI Nº 2.027/2007, de 30  de novembro de 2007 

 

 

                 Decorridos dois anos da implantação do PPA 2006/2009 e na 

perspectiva de aperfeiçoamento contínuo do planejamento, são necessárias 

algumas adequações. A dinâmica da realização do plano foi produzindo ajustes, 

de um lado acrescentando ações – que emergiram a partir de oportunidades ou de 

emendas da sociedade – e de outro aglutinando programas ou projetos que 

tinham objetivos semelhantes, buscando racionalidade e focalização. É 

importante salientar que não reduz sua abrangência ou importância, mas integra 

e aperfeiçoa os processos e os procedimentos, com ganho de força e capacidade 

de gestão. Estas adequações expressam, tanto práticas gerenciais que exigem 

focalização e direcionamento, como visão estratégica que produz alinhamento de 

propósitos e convergência de esforços para melhores resultados à cidade e sua 

população. É também resultante de aprendizagem organizacional e de avaliação 

do Governo Municipal sobre suas ações, buscando acima de tudo a ampliação da 

eficiência, eficácia e efetividade na sua atribuição.  

                Trata-se então de pequena revisão, na lógica de atualização e 

aperfeiçoamento dos programas existentes e não apresenta qualquer prejuízo do 

conjunto das ações planejadas originalmente.  

O processo de revisão do Plano Plurianual e de seus programas foi realizado de 

forma simultânea à elaboração da Proposta da Lei Orçamentária Anual para 

2008, a partir do ciclo de discussões com os diversos órgãos municipais, com a 

finalidade do realinhamento estratégico. 

                Por tudo isso e certo da importância deste projeto de alteração do PPA 

2006/2009, que visa alinhar as peças orçamentárias para aumentar a eficiência 

das ações do planejamento na Administração Municipal das Diretrizes 

Orçamentárias, reafirmo meu respeito e admiração aos nobres componentes 

dessa Casa de Leis. 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


