
ESTADO DA PARAf BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

LEI MUNICIPAL N° 362/2021, de 13 de dezembro de 2021

Disp6e sobre  o PPA -  Plano  Plurianua]  do
Municipio    de    Borborema-PB,    para    o

periodo 2022/2025.

A PREFEITA CONSTITUCI0NAL DE BORB0REMA-PB, no uso de
suas atribuig6es legais,faz saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.1°   -   Esta   lei   institui   o   PPA-Plano   Plurianual   do   Municipio   de
Borborema-PB,  para  o  qundrienio  2022/2025,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.165,

pafagrafo  1°, da Constituigao Federal, estabelecendo, para o periodo, os programas com seus
respectivos  objetivos,  montantes  de  recursos  a  serem  aplicados  em  despesas  de  capital  e
outras delas decorrentes e nas despesas de durapao continuada, na forma dos Anexos desta
Lei.

Art. 2° - 0 PPA 2022/2025 e o instrumento de planejamento govemamental

que define diretrizes e objetivos, com o prop6sito de viabilizar a implementacao e a gestao
das politicas  pdblicas e  auxiliar na promogao do  desenvolvimento  sustenfavel  e devera ser
observado  com  suas  ag6es,  nas  Leis  de  Diretrizes  Orcamenfarias,  nas  Leis  Orgamentinas
Anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 30 -0 PPA 2022/2025 tern como principios norteadores:

I)     Desenvolvimento Econ6mico sustenfavel
11)   Melhoria da Infra Estrutura Municipal e Controle Ambiental
Ill)  Atendimento a Sahde da populapao com qualidade
IV) Melhoria na Qualidade de vida e redngao de desigualdades sociais
V)   Melhoria da Qunlidade da Educapao, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 4° -Para fins desta Lei, entende-se:

I -Programa: instrumento que articula urn conjunto de ap6es orgamentarias e nao
oxpamenfarias   suficientes   para   enfrentar   urn   problema   ou   aproveitar   uma
oportunidade ou potencialidade;
11 - A¢ao: instrumento de programapao que contribui para atender ao objetivo de
urn programa, podendo ser orcamenfario ou hao-orcamenthrio;
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IH -  Atividade:  instrumento  de  programapao  para alcangar  o  objetivo  de  urn

programa, que se realiza de modo continuo e permanente, resultando em produto
necessario a manutengao da atua9ao do Govemb;
IV  -  Projeto:  instrumento  de  programacfro  para  alcangar  o  objetivo  de  urn

programa, envolvendo urn conjunto de operag6es,  limitadas no tempo, das quais
resulta urn produto que concorre para a expansfro ou aperfeigoamento da atuapao
do govemo;
V  coperacao  Especial:  despesas  que  nao  contribuem  para  a  manutengao,  a
expansao ou o aperfeigoamento das iniciativas do Govemo Municipal, das quais
nao  resulta produto  nem 6  gerada contraprestapao direta sob  a forma de bens  e
servigos. Paragrafo inico.

Art.4°   -   0   Valor   Global   dos   Programas   consignados   no   PPA   sao
referenciais  e  nao  constituem  limites  a  programapao  para  as  despesas  fixadas  nas  Leis
Organentinas e nas leis que as modifiquem.

Art.50 I A inclusao, exclusao ou alterapao de a95es orgamenfarias no Plano
Plurianual  podefa  ocorrer  por  intermedio  da  lei  orcanenfaria  anual  ou  de  seus  crfeditos
adicionals, apropriando-se ao respectivo programa, as modificap6es consequentes.

Parfgrafo Unico - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o
Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ac5es orgamenfarias para compatibiliza-
las com as alterap5es de valor ou com  outras modificag5es  efetivadas na Lei  oreamentdria
anual.

Art.60  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alterar,  incluir  ou  excluir

produtos  e respectivas metas  das  ap5es  do Plano Plurianual,  desde  que  estas  modificap6es
contribuam para a realizapao do objetivo do Programa.

Art. 7°- As codificap6es de programas e ap5es previstas no PPA 2022/2025
serao observadas nas Leis de Diretrizes Orgamenfarias, nas Leis Orcamenfarias e nas Leis e
Decretos que tratem de  cieditos adicionais, bern como nas revis6es ou alterag6es do Plano
Plurianual.

Art. 8° - Esta Lei ap6s publicapao tefa vigencia a partir de  1° de janeiro de
2022.

Gabinete da Prefeita do Municipio de Borborema-PB, em  13  de dezembro
de 2021.


