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II - garantir aos alunos das escolas municipais melhores
condtcoes de ensino para extinguir 0 absentefsmo;

III criar condlcoes para 0 desenvolvimento
soctoeconornlco do Municfpio, inclusive com 0 objetivo de aumentar 0 nfvel de
emprego e melhorar a dlstrtbulcao de renda;

Art. 2.0 - 0 plano Plurianual de 'Governo foi elaborado
observando as seguintes diretrizes para a ac;aodo governo Municipal:

I- garantir 0 direito e 0 acesso a programas de habltacao
popular a populacao de baixa renda, de modo a materializar a casa propria;

Art. 1.0 - Esta Lei instltui 0 Plano Plurianual do Municfpio de
CARIUS, Estado do Ceara, para 0 perfodo de 2014/2017, em cumpri'mento ao
disposto no art. 165, paraqrafo 1°., da Constituicso Federal, na' forma dos
anexos desta Lei.

o Prefeito Municipal de CARIUS, Estado do Ceara, no uso
das atrlbuicoes que Ihe confere a Legislac;ao,

Fac;osaber que a Camara Municipal de"Carius, Estado do
Ceara, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: \

Dispoe sobre 0 Plano Plurianual de Governo
do Municipio para" quadrienio 2014/2017.

de 18 de Dezembro de 2013.Lei No. 067 /2013
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Paraqrafo 2.0 - As modificacoes orcamentarias de que trata
o artigo n.o 43 da Lei Federal 4.320/64, ficam autorizadas no quadrlenlo de

1- alteracoes de indicadores de programas;

II - lnclusao, exclusao ou alteracao de acoes e respectivas
metas, exclusivamente nos casos em que tais rnodltlcacoes nao envolvam
aumento nos recursos orcarnentarios.

Paraqrefo 1.0 - Rca 0 Poder Executivo autorizado a
introduzir rnodflcacoes no presents plano plurianual, no que respeitar aos
objetivos, as a<,;5ese as metas programadas para 0 perfodo abrangido, nos
casosde:

XI - dinamizar a arrecadacao das receitas.municipais...
_ _ f ..

Art. 3.0 - A exdusao ou altera<,;aode programas constantes
desta Lei, bem como a indusao de novo programa, serao propostas pelo Poder
Executivo, por rnelo de projeto de Lei especffico, ou mediante a proposta da Lei
Orcamentaria e Leis que a altere no decorrer de cada exerdcio abrangido por
esta Lei, sendo automaticamente recepcionadas essas alteracoes junto a este
Plano.

VII - intensificar 0 atendimento a populacao carente, por
meio de programas assistenciais;

VIII - difundir a cultura e 0 turismo do\Munidpio;
.r

rural;
VI - Incentivar a extensao de atividades produtivas do meio

saneamento;

N - realizar campanhas para a solu<,;aode problemas
socials de natureza temporaria, dclica ou intermitente, que possam ser
debelados ou erradicados por esse meio;

V - ampliar as acoes em servlcos publicos de saude e
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70io '(iilvande oliveira
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PA(;O DA ~REFEITURAMUNICIPAL DE :CA~US, ESTADO
DOCEARA,em 18 de Dezembro de 2013. '~

pubucacao.

Art. 4.0 - A execucao das despesas custeadas por recursos
provenientes de convenios, com A Uniao e 0 Estado, ficam condicionados a
efetiva arrecadacao daquela receita.

Art. 5.0 - Os valores financeiros - despesas e necessidades
de recursos - contidos nesta Lei, estao orcados a' precos vigentes em Julho de
2013 e serao atualizados, em cada exercfcio de vigencia do Plano Plurianual,
pela vartacao do IGPM, ou outro fndice que venha substituf-Io.

Art. 6.0 - Esta Lei entra em viger. na data de sua
r

vigencia deste Plano Plurianual, ate 0 limite da receita prevista em cada
exercfcio.

,
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Desde as mais remotas formas de Estado sempre existiu a
necessidade de ferramentas de instltulcao e controle de gastos. 0
controle dos recursos publlcos ja estava incluso na legislac;;aode Moises,
1300 anos antes de Cristo, que previa a manutencao da justica e a
arrecadacao dos dizimos.

A sua elaboracao vem evoluindo ao longo das eras. Antes advinha
da pr6pria vontade do Soberano, em decis6es rnonocratlcas, passando
gradativamente ao crivo da vontade e demandas populares. Na Franc;;ade
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o orc;;amentopublico e um dos mais importantes instrumentos
preventivos e autorizativos das despesas que 0 Estado faz uso na
consecucao dos seus objetivos, que, na concepcao anstotenca , sao: a
seguranc;;a,com 0 objetivo de manter a ordem polittca, econornica e
social; e 0 desenvolvimento, que garante os objetivos de promover 0

bem estar social. Comodisserta 0 autor Lino Martins da Silva,

"0 Estadopassa a ter extstenae a partir do'momenta
em que 0 povo, conscientede sua naciona/idade,se
organiza pofticemente' (sno: 2000 pagina 28) e
"Organlzado 0 Estado, to! necesssrio obter meios
indispensaveispara manter a sua existenciii e cumprir
suas mu/tip/as atividades, polfuca, administrativa,
economks, financeira, sendo esta ultima a que se
preocupaem obter. gerir e ap/icarrecussosnecessinos
para fazer funcionaras institui~iJes.// (ana: 2000 pagina
29);

INTRODUC;AO

PLANO PLURIANUAL - OUADRIENIO 2014 - 2017
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