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PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº 026 de 27 de setembro de 2017 
 
Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Petrolina para o 
quadriênio de   2018/2021 e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, faço saber que a Câmara aprovou e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do 
Município de Petrolina para o quadriênio 2018/2021, que estabelece, para este 
período, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 
 

Parágrafo 1º. Para o cumprimento das disposições constitucionais que 
tratam do Plano Plurianual, consideram-se: 

 
I. Diretrizes: o conjunto de ações que disciplinam e orientam a ação do 

Governo Municipal; 
 

II. Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização 
das Ações Governamentais; 

 

III. Metas: a especificação qualitativa e/ou quantitativa dos objetivos 
estabelecidos. 

 
Parágrafo 2º - As diretrizes, objetivos e metas a que se refere o caput 

são os especificados nos Anexos da presente Lei. 
 

Art. 2º. A ação da Administração Pública Municipal para o período 
2018/2021, em consonância com as diretrizes, objetivos e metas, de que trata 
o artigo 1º da presente Lei, encontra-se estruturada no seu  Anexo   de 
Programas, Projetos e Atividades com a especificação das Ações 
correspondentes. 

 
Parágrafo 1º. Para o efeito da presente Lei, entendem-se por:  
 

I. Programa: instrumento de organização da ação governamental 
visando à concretização dos objetivos pretendidos; 
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II. Projeto: um instrumento de programação para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas 
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão e ou 
o aperfeiçoamento de ações do governo; 
 

III. Atividade: um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto 
necessário à manutenção da ação de governo. 

 
Parágrafo 2º. Os programas, projetos e atividades a que se refere o caput 
são especificados no capítulo que trata da discriminação das ações dos 
órgãos que compõem o Poder Legislativo e o Poder Executivo do Município 
de Petrolina, com seus respectivos custos. 
 

Art. 3º. A cobertura dos custos previstos na implementação do PPA 2018/2021 

do Município de Petrolina far-se-á mediante a aplicação de recursos decorrentes da 

arrecadação dos tributos de competência municipal, bem como de receitas oriundas 

de rendimentos patrimoniais, da prestação de serviços, de transferências 

constitucionais federais , estaduais,  e ainda de receitas auferidas mediante a 

celebração de convênios e de contratos de operações de crédito. 

 

Art. 4º. Os valores financeiros contidos da presente Lei serão atualizados 

segundo os mesmos critérios utilizados para as Leis Orçamentárias Anuais do 

Município no período 2018/2021. 

 

Parágrafo Único. Os critérios de atualização monetária do Plano Plurianual 

2018/2021 serão definidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios 

correspondentes. 

 

Art. 5º. As metas fiscais para o exercício de 2018 são as constantes do Anexo I 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Petrolina para aquele exercício. 

 

Parágrafo Único. As metas referidas no caput para os exercícios do período 

2018/2021 serão estabelecidas nas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias de 

cada exercício. 

 

Art. 6º. Revisões ou modificações do Plano Plurianual, de que trata a presente 

Lei, poderão se dar anualmente, por ocasião da Lei de Revisão do PPA, nos termos 

da Emenda à Constituição Estadual n° 31/2008, ou a qualquer tempo, através de Lei 

específica, quando se observar a necessidade de ajustamento do Plano a alterações 

da realidade social, econômica e financeira do Município. 
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Art. 7º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se 

os seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018. 

 
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
Gabinete do Prefeito,  27 de setembro de 2017. 

 
Miguel de S. Leão Coelho 
Prefeito Municipal 

 
 
 



 
 

  
 

 
 

 

 

 


