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A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS PARA O 
PERÍODO DE 2014 A 2017.

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Angra dos Reis para 
o período 2014 a 2017, em cumprimento ao que estabelece o artigo 165, § 1º, da Constituição 
da República.

Parágrafo único. Integra o Plano Plurianual, o Anexo I –  Demonstrativos de 
Programas e Ações por Órgão e Unidade; Físico e Financeiro.

Art. 2º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei 
serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Projetos de Leis específicos.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar modificações na presente Lei 
quando se tratar de alterações de indicadores de programas e metas, nos casos em que as 
mudanças não interfiram nos recursos orçamentários estimados para o exercício em que ocorrer 
a alteração e, ainda, que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do 
programa.

§ 2º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão 
aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e em seus créditos 
adicionais, bem como nas leis que o modifiquem.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade gestora, a 
alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e regionalização das ações do Plano 
Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano 
Plurianual poderá ocorrer por intermédio das leis orçamentárias anuais ou de seus créditos 
adicionais, adequando-se o respectivo programa às modificações conseqüentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder 
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as 
respectivas alterações. 

Art. 5º Os recursos financeiros indicados para as ações orçamentárias são 
estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis 
orçamentárias e em seus créditos adicionais.
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Art. 6º O Poder Legislativo fará ampla divulgação do presente Plano Plurianual, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, mediante incentivo à participação popular e à 
realização de audiências públicas durante os procedimentos de elaboração e de discussão da 
presente Lei.

Art. 7º O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas do 
Plano Plurianual em audiência pública a ser realizada na Câmara Municipal, na forma prevista 
na Lei Complementar Federal nº 101/2000, de modo a possibilitar o exercício da cidadania e a 
transparência da gestão fiscal.

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

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ANGRA  DOS  REIS,  13 DE NOVEMBRO DE 2013.
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