
 

- LEI N°  .166/2000 

Dispõe sobrc o Plano Plurianual para o Triãnio 2001/2003 e da 
oulras proidenets. 

hlçl) suther que a U ânIara Mundpal de ML)ute,uma zqrovou, e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei: 

Art. I' - Etu Lei disp0v 3obre o Plano Plunanuai para o Triénio 200112003, estabelecendo, para o periodo, as Diretrizes, Objetivos e Metas, da Administração Publica do Município para as dqpcsas de Capital e outras dclas dccorrcntcs, c pata .a r1tiias aos pi atuas de dw çãu c4Jniinuada. 

PARÁCEAFO ÚNICO- As Dirctrizcs, Os Ohjctivos, As Metas e as despesas a que se retóre este ano são espociiicadas nos anexos desta Lei. ol,selvad3 a 1<eguínte eNú-Uturaç.&): d 

A- Anexo 1- FunOismcnios e 1vtrizea Gerais; 

13- Anexo II- Me1tuiia serviçi* insl8lações. infra- estrutura, mo de obra do município, 

C- Anexo III- Mcas da admiãiraço. 

Art. 20  A Lei deDiretzizes ()rçaznentarias, em cada exercicio, proeedcra ao 4albamenio das metas c~cidas no tiano Plurianual para o Triënio 2001/2003. 

PARÁGRAFO tJNTCO - OPodcr Executivo, por intermédio do flcpartamcnto Financeiro., e Caitahii, dcvci implantar aigtcma de acompanhamento da Açti (Juventaineutal com visIts a avaliitu da execução flaico - Jinanccira das riteLtá a que c retrc este artigo. 

AxL3 L' - Os v4ores das 4k8psa5 C das rrespon(knles necessidades de £ecUÍsÚ, cotistantes do anc ifi desta Lei, são omçadas se-gundo preços' mn 30/09/2000. 

1'AKAtr1A1O 1 1NICO - (is valores, a que c rcfeíc este artigo. putleru ser ~dos em cun1onnidads com eriteiius da indcxaão estabelecidas na Lei Orçamentaria para o exercido de 2001 

Art. 4U 
- Anualmente, observado o mesmo prazo fixado para encaminhamento do Projeto de Lei de DircLmiics Om nentaiia, o puder Executivo poderá a Cm&ra Municipal, mediante o Pojeto de 14, proposta de iiIo do Plano Plurianual, tendo em vista reajusta- lo. 
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- 1- As çircunstcjas cmcrgcntGs no cont"-to social, ceonômico e lizuuiceiro; 

11- Ao i*o 'sso su4ual dc r~utação do gzsto municipaL 
FAIIÁGEAFO UL'ilCO - A restruturação do gasto público nwniupal trã como objetivos básicos; 

A - Asaegurar o etuitihrio das contas públicas; 
II - Conleii r"~xuWdadC o~sici~ ao *5Lo público municpa1; 

1: - Juslar as extuçu das poiítzcas puhlicds municipais, fortalecendo as tnçôes iaeteuíes ao Podei Públi.o, vsaitdo, ao mesmo tempo, piowilo da capaidad gcznGial c da c&iaicia do sctut ptiio; 

1) - Reduzir a partiipaço relativa dos gastos com pessoal na dtspça pública niuncipal, para pom~ a exp~ dos pvestnnentos Goveinaanintai spevialmente de4inadvs a execução de prograina de nsUwo±d 

E - P,vilcgiar as dcpcsas relativa as aç&s fim, como meio de unnnI4z & 1ic.ácia do Setur Públi.u. 

Art. 5e Durante a gncia do JIano  Plurianual para o Ti*nin 2uQ112003, as Leis de L)irelntes Oranivnlaxias mais setoriais e regionais, urbanos e rurais, que vierem a ser executados pela Ad*uiuistraçAo Públk&.Muuicipal, devcão guardar oconnca com as dxQtaizí.s, objetivos c uutas, costantcs dos anxos 1 c II desta Lci. 
Ar) 60 - Nenhum iwcstimcnto cuja cxccuçào ultrapassar um ricio 1inanciro poderá ser iniciado sem prvo inclusão »ote Plano Plunanual ou sem .L.i que auk>rize ixu4usu, a>be pena de respunsLidid4*da. 

Art. 7°- Esta Lei cnra cm ignrna data de gua puhic.ação. 
ArL 80  Revogam a disposiçôis cm contrário. 

kmtc7nni 29 dc 

IVANi UÀ 
PItJH EIA 

ys LOPE 
UNkPAI 
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