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LEI MUNICIPAL 2896, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Araguaína, Estado do Tocantins, para o período 
2014 a 2017, e dá outras providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 
ESTADO DO TOCANTINS, APROVOU e Eu SANCIONO a seguinte Lei: 

  
Artigo 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017, em 

cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I, §1º da Constituição Federal e art. 69, inciso VI 
da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, os programas com seus 
respectivos objetivos, ações, indicadores e metas a serem aplicadas, na forma dos Anexos I, 
II e III, IV e V que são partes integrantes desta Lei. 
  

Artigo 2º. Os Anexos I, II e III, IV e V que integram o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2014 a 2017, são: 
   

I – Anexo I - Diretrizes e Estratégias do Plano Plurianual;  
II - Anexo II – Programas e Ações de Governo; 
III - Anexo III – Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal. 
IV – Anexo IV – Demonstrativo de detalhamento de Programa por Unidade 

Orçamentária.  
V – Anexo V – Demonstrativo de Detalhamento de Programas e seus 

objetivos.  
 
Artigo 3º. Os programas, as ações orçamentárias e as metas constantes do 

Plano Plurianual serão observados anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei 
Orçamentária Anual e nas Leis de Abertura de Créditos Adicionais Especiais que as 
modifiquem. 

 
Artigo 4º.  A exclusão ou a alteração de programas, constantes desta Lei, bem 

como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de 
Projeto de Lei de Revisão do Plano anual ou mediante Leis específicas, observado o disposto 
nos arts. 6º e 7º desta Lei. 

 
§ 1º Os Projetos de Lei de revisão anual serão encaminhados ao Poder 

Legislativo Municipal até o dia 30 de junho dos exercícios financeiros de 2015, 2016 e 2017. 
 
§ 2º O Projeto de Lei conterá, no mínimo as seguintes hipóteses: 
I – para inclusão de programa: 
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a) diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado, sobre a 

demanda da sociedade que se imponha o atendimento com o programa proposto ou sobre 
uma oportunidade identificada; 

 
b) identificação de seu alinhamento com os objetivos do Programa de 

Governo e de sua contribuição para a consecução dos desafios definidos no PPA, quadriênio 
2014 a 2017; 

 
c) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. 
 

  II – para alteração ou exclusão de programa: exposição das razões que 
motivaram a proposta. 

 
§ 3º Considera-se alteração de programa: 
 
I – adequação de denominação e do objetivo, modificação do público-alvo, 

dos indicadores e índices;  
 
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;  
 
III – alteração de título da ação orçamentária do produto, da unidade de 

medida, do tipo, das metas e custos estimados.  
 
Artigo 5º.  As codificações de programas e ações deste Plano serão 

observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias e seus créditos 
adicionais, e nas Leis de Revisão do Plano Plurianual.  

 
Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a 

extinção dos programas e ações a que se vinculam.  
 
Artigo 6º.  A inclusão de ações nos programas do PPA 2014-2017 poderá 

ocorrer, por intermédio das Leis Orçamentárias e seus créditos especiais, nos seguintes 
casos: 

I – desmembramento ou aglutinação de uma ou mais ações de finalidades 
semelhantes, classificadas como atividade ou operação especial,  e integrantes do mesmo 
programa;  

 
II – novas atividades e operações especiais, desde que as despesas delas 

decorrentes, para o exercício financeiro em que for incluída e os dois subsequentes, tenham 
sido previamente definidas em Leis específicas, em consonância com o disposto no inciso I, 
art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  
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Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência do disposto no inciso I do caput 

deste artigo, as ações resultantes receberão novo código, exceto quando se tratar de ação 
com código padronizado.  

 
Artigo 7º. As alterações de título, produto ou unidade de medida de ação 

orçamentária, que não implicarem modificações de sua finalidade e objeto, mantido o 
respectivo código, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária e seus créditos 
adicionais.  
  

Artigo 8º.  O Plano Plurianual e seus programas serão avaliados anualmente. 
 
  § 1º Para atendimento ao disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá 
Sistema de Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, 
Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. 
 
  § 2º O Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo, até o dia 15 de maio de 
cada exercício financeiro, relatório de avaliação do Plano Plurianual. 
 
  Artigo 9º. O Poder Executivo publicará, no prazo de até trinta (30) dias, após a 
aprovação do Plano Plurianual e de suas revisões anuais, o Plano atualizado, incorporando 
os ajustes das metas físicas aos valores das ações estabelecidos pelo Legislativo e os 
programas e ações não-orçamentárias. 
   

Artigo 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
          Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de dezembro de 2013. 
 
 
 

              
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA 

Prefeito de Araguaína 
 
 
 
 

- Lei Municipal publicada no DOM nº 506, Ano II, terça - feira, 31 de Dezembro de 2013. 

 
 

 


