
MISSAO VELHA 
PREFEITURA DA CIDADE 

LEI NQ 584/2021 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. 

EMENTA: Dispoe sobre o Plano Plurianual 

PPA do Municipio de Missao VelhaCE, para 

o quadrienio 2022/2025, e da outras 

providencias. 

O PREFEITO MUNI :IPAL flE MISSAO VELHA, ESTADO DO CEARJ\, no uso de 

suas atribuicoes conferida : por L1::·, faz saber que a Camara Municipal APROVOU, E 

EU, SAN CI ONO, E PROMUJ. .o, as:' ·;uinte Lei: 

CAPITULO I 

ISP0�1�;crns PRELIMINARES 

Art. 1Q - 0 PPA do Murucipio , e Missao Velha, para o quadrienio 2022/2025, 

constitufdo pelos anexos Iruegrant s desta Lei e elaborados em conformidade com o 

inciso I e paragrafo 1 Q do rt. H: da Constituicao Federal, fixa para o perfodo, as 

despesas a ele vinculadas em R 979.750.284,00 (novecentos e setenta e nave 

milh6es, setecentos e cinqu nta mi e duzentos e oitenta e quatro reais). 

§ 1Q - As despesas do PP.A para o �,erfodo de 2022 a 2025, fixadas no "caput" deste 

artigo e demonstradas n · ; anex s integrantes desta Lei, estao distribufdas da 

seguinte forma: 

Exercfcio Financeiro de 20 �2 

Exercfcio Financeiro de 20.� 1 

Exercfcio Financeiro de 20·: l 

Exercfcio Financeiro de 20:� i 

:>:.1.107.581,00 

: ]2.218.339,00 

: �;5.440.173,00 

·, B0.984.191,00 

TOTAL GERAL 979.7!; 1.284,00 

----------· --·- ·------------------- 
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§ 22 - Ocorrendo mudanca de mcerla, extincao do indexador, dolarizacao da moeda 

nacional, mudanca na po ftica salarial, corte de casas decimais e qualquer outra 

ocorrencia no Sistema Mouetario Nacional, fica o Poder Executivo Municipal, atraves 

de Decreto, autorizado a a iequar as disposicoes desta Lei de forma que seus valores 

sejam imediatamente revistos, atentando para a perfeita atualizacao e 

principalmente, para que equili rio dos sistemas orcarnentario e financeiro seja 

conservado e estes nae sofrarn prejulzo manifesto capaz de inviabilizar, ternporaria 

ou indefinidamente o ateridimento dos objetivos programados e a continuidade do 

funcionamento da maquina administrativa. 

Art. 22 - 0 PPA com as Despesas de Capital programadas com base nos recursos 

disponfveis, a vista da pr evisao dns despesas correntes, desdobra-se, analftica e 

sinteticamente, na forma < 'e anexo que integram a presente Lei, de acordo com as 

diretrizes das acoes do Gov erno Mur:icipal. 

§ 12 - No cumprimento do disposto neste artigo, serao observados os Ii mites parciais 

das Despesas de Capital fixados nt ste PPA, devendo os Orcarnentos Anuais garantir o 

atendimento de outras despesas decorrentes e os programas de duracao continuada, 

como disp6e o paragrafo 1 , do art. 165, da Constituicao Federal. 

§ 22 - Quando os limites parciais a que se refere o paragrafo anterior nae forem 

atingidos, as parcelas nao tilizad as serao somadas as disponibilidades do exercfcio 

seguinte e destinadas ao mesmo programs de trabalho. 

Art. 32 - Consideram-se, par os ef ei.os deste PPA os seguintes conceitos: 

I. DIRETRIZES - Orier.tacoes gerais que nortearao todas as etapas do PPA; 

II. OBJETIVO PROGRAiV1ATICO -· E a descricao sucinta dos resultados esperados 
do programa; 

III. MACROOBJETIVO - o que esulta do desdobramento, em primeiro nivel, dos 

objetivos estrategicos e cm formam as grandes linhas da acao do governo; 

IV. PROGRAMA - E o i strumento de organizacao da atuacao governamental 

visando a concretizacao do s objetivcs pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos e que articula uma acao ou conjunto de acces que concorrem para um 
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objetivo, visando a solucao e um I' .. oblema au o atendimento de uma necessidade au .. 
demanda da sociedade. Neste PPA, _ s programas se dividem em: 

a) PROGRAMA FINALi3TICO -· Aquele que resulta em hens e services ofertados 
' 

diretamente a sociedade; · 

b) PROGRAMA DE A OIO 1:.t,MINISTRATIVO - Acoes administrativas que 

colaboram para o desenvol vi men to dos Program as Finalfsticos, mas nae sao pas sf veis 

de apropriacao a estes; 

c) OPERA<;OES ESPECIAIS - Despesas que nao contribuem para a producao 

corrente de services pelo governo, mas impactam diretamente no planejamento 

orcarnentario. 

V. A<;A.O - Instrumentc de prograrnacao constitufdos de operacoes para alcancar 

o objetivo de um programs e gover.io: 

VI. PROJETO - Instrur ento de programacao administrativa para alcancar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, 

das quais decorre um roduto final, que concorre para a expansao au o 

aperfeicoamento da acao d governo; 

VII. ATIVIDADE - Instr 1 ento de programacao administrativa para alcancar as 

objetivos de um prograrna, nvolver do um conjunto de operacoes que se realizam de 

modo continue e perrnanente, necessarias a manutencao da acao de govern a; 

VIII. META - Resultado final pretendido para a acao e as intermediaries, obtidos ao 

longo do perfodo de planejamento/execucao, coma um cronograma ffsico expresso na 

unidade de medida indicada; 

IX. PRODUTO OU OBJET - Recultado da realizacao da acao: 

X. UNIDADE DE MED IDA - Un .dade usada para medir a carga de trabalho contida 

na acao: 

XI. DESPESA DECORRE. TE DE INVESTIMENTO - Aquela de manutencao, 

conservacao e funcionarnento qi.e durante a vigencia do piano, passarao a ser 

necessarias coma consequencia dos /nvestimentos e nao inclufdas no inciso seguinte; 

XII. PROGRAMAS DE DlJ <;AC CONTINUADA - Os que resultam em prestacao de 

servicos diretamente a comunidade, exclufdos as pagamentos de beneffcios 

previdenciarios e as encargos fina nceiros. 

Paragrafo Unico: Cada prograrna devera canter: 
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I. Objetivo; 

II. Orgao Responsavel: 

III. Publico-alvo: 

IV. Macro-objetivo; 

V. Justificativa; 

VI. Valor Global; 

VII. Prazo de Conclusao: 

VIII. Fonte de Financiam ;nto; 

IX. Indicador que quant ifique a s.tuacao que o programa tenha por fim modificar; 

X. Metas corresponde: tes aos ens e services necessaries para atingir o objetivo. 

iCAPITULO II 

DAS C .ASSI'tt:CA�OES DE PRIORIDADES 

Art. 42 - A execucao d.: Progra na de Trabalho obedecera a seguinte escala 

hierarquica de prioridades. ainda que ocorram transferencias voluntarias de recursos 

e/ou convenios nao previsi os neste instrumento de planejamento: 

PRIORIDADE ESPECIAL (PE) - 0 )refeito Municipal, atraves de ato circunstanciado, 

fica autorizado a nomea · ou renornear qualquer programa de trabalho coma 

PRIORIDADE ESPECIAL, nas seguiutes hip6teses: 

I. quando as caractei fsticas do programa coincidirem com os objetivos para 

saneamento de situacoes ernergen .I.us: 

II. quando o Governc da Uniao e/ou Estado ja tenham depositado parcela 

respectiva de recursos fir anceircs e o Municfpio participe com recursos ate 50% 

(cinquenta por cento) do cu to final do programa de trabalho; 

III. quando o Municipio enha.a participar de programa de trabalho com outros 

municfpios vizinhos e est: s tenham depositado volume superior a 50% (cinquenta 

por cento) da parcela da obrigacao individual, considerando que o programa a ser 
I 

executado conste dos respectivos pianos plurianuais de investimentos ou, que o 
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programa tenha sua exec ucao to�;,·l no primeiro exercfcio do PPA dos Governos 
. 

IV. quando houver rece.ita de c aoital derivada de alienacao de bens e direitos que 

integram o patrimonio P 'blico, destinada especificamente a financiamento de 

despesa de capital prevista este piano. 

PRIORIDADE 01 - Quando os trabalhos tenham inlcio no primeiro exercfcio podendo 

ser concluidos antes do perfodo p·:ogramado, ficando autorizado a utilizacao dos 

conveniados; 

recursos alocados nos rojetos de PRIORIDADE 04, como fundos para 

suplernentacoes necessarir nas st gnintes hip6teses: 

I. quando sua execuca J indeperda do periodo climatico regional; 

II. quando os recurses financeiros estejam disponiveis ao cumprimento do 

cronograma de desembolso: 

III. quando houver proj etos inicl.tdos em exercfcios anteriores, classificados como 

projetos paralisados ou o: as inacabadas por simples ausencia de recursos, estes 

poderao ser reformulados · adaptados para outros fins imediatos, desde que dentro 

da mesma area do prograrna de origem; 

IV. quando obras inac. t adas ou paralisadas por irregularidades comprovadas 

pela fiscalizacao do Tribi al de Contas, contempladas no Orcarnento de 2020 e 

integrantes deste PPA, por �rao ser .executadas como PRIORIDADE ESPECIAL, caso o 

Municfpio esteja sofrem o pre .Izo pela inviabilidade de recebimento de 

transferencias voluntarias de outros orgaos da mesma esfera governamental e se os 

recursos a receber, depend em das conclusoes das obras; 

V. quando os projetos serer executados estejam classificados nas funcoes de 

governo: Educacao, Saude e ssistencia Social; 

VI. quando os projetc s a serern executados se destinam a conservacao e 

recuperacao do Patrimoni I lunicipal. 

PRIORIDADE 02 - Quant o a execucao dos trabalhos exija condicoes climaticas 

favoraveis, ficando autorizada a utilizacao dos recursos alocados nos projetos de 

PRIORIDADE 04, como fundos par as suplernentacoes necess.l.ri�nto 
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do seu cronograma. Os trao !hos ?·-rao adiados para o Exercfcio seguinte no todo ou 

em parte quando nao ocon am condtcces climaticas favoraveis. 

PRIORIDADE 03 - Quance a execucao dos trabalhos provenientes de convenios 

dependa de recurses ainda .nao depositados, 

PRIORIDADE 04 - Quando a execucao do programa de trabalho dependa da execucao 

de outro programa classifirado em qualquer das prioridades anteriores, servindo os 

projetos classificados nes: prior ic.ade como suporte para a obtencao de fundos 

orcarnentarios as prioridar.es imedie tamente anteriores. 

CAPITULO III 

DOS IJJETIVOS E MET AS 

Art. 52 - As diretrizes, os p: dutos e/ou objetos e as metas da acao governamental na 

area de investimentos e o: ecursos necessaries a sua execucao, estao especificados 

nos anexos e quadros des: Lei, constituindo-se parte integrante dela, observada a 

seguinte estrutura: 

Tabela I • Quadr : de Receltas Realizadas (2019 /2020), Programada 

Quadr o Demonstrativo de Despesas de Pessoa! (2020/2025) 

Quadr: Derno.istrativo de Despesa de Pessoa! por Area 

Tabela II • 
Tabela III • 
Tabela IV • 
(2020/2025) 

Tabela V • 
Tabela V-A • 
(2020/2025) 

(2021) e Estimadas (2022; 2025) 

Quadr o Demonstrative de Aplicacao em Educacao (2020/2025) 

Quadrr Derncnstrativo de Aplicacao em Saude (2020/2025) 

Quadr: da Base de Calculo do Limite das Despesas do Legislative 

Tabela VI • Quadro Demonstrative da Avaliacao de Recurses Disponfveis 

para Planejamento [Previsto 2021 ·e 'PPA 2022/2025) 

Anexo I • Progr.: as e acces detalhados 

orc.zfuncao / subfuncao 

Anexo II • Progra as .e acoes detalhados 

ore;./ eixo /funcao / subfunca 

por orgao/unid. 

por orgau/unid, 
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Anexo III • Progr.i as e _ ;5es detalhados - por orgao/unid. orc;./macro- . ·. 
objetivn/problema/acao 

Anexo IV • Pro grs as e i..'�l>es detalhados - somente por programa 

Anexo V • Res um por func;ao/subfunc;ao/programa/6rgao/unid. ore, 

Anexo VI • Despes s por funcao e subfuncao 

Anexo VII • Pro gr a. as e A,;oes por Funcao e Subfuncao 

Anexo VIII • Progra as por ·nacro-objetivo 

Anexo IX • Progr.. 'ias por .niblicc-alvo 

Anexo X • Progr.imas per _iustificativa 

Anexo XI • Relacf ode prograrnas utilizados por c6digos 

Anexo XII • Relacf ode acoes quantificadas por c6digo 

Art. 62 - Os val ores financ, \ os con idos nos anexos desta Lei estao orcados a precos 

de JUNHO de 2021 e poder ao ser proporcionalmente corrigidos de conformidade com 

as normas, criterios e/ou i · strucoes emanados do comando da politica financeira do 

Governo Federal e, estabelr. idos nas leis de diretrizes orcarnentarias vigentes, ate o 

limite de 10,10% a.a. (dez virgula c;. � por cento ao ano); 

Art. 72 - 0 Pod er Executiv Muni ti oal, no decorrer da vigencia deste piano, pod era 

propor ao Pod er Legislativ J, revisoes para alteracoes ou ajustes de val ores, produtos 

e/ou objetos e metas co, .tidas no PPA, provocadas por fatos emergentes, sejam 

regionais, territoriais, isol.idos e/:J , localizados que venham a ocorrer no contexto 

socioeconornico, que o obrigue a passar por um processo gradual e indispensavel de 

reestruturacao, 

' 
Paragrafo Unico: Observ do o- disposto no paragrafo SQ, do art. SQ da Lei 

Complementar nQ 101/20('0 - LRF, 1 Lei Orcamentaria e as de creditos adicionais s6 

incluirao novos projetos ap6s i1d'equadamente atendidos os em andamento e, 
I 

contempladas as despesas e conservacao do patrimonio publico, nos termos em que 

dispuser a LDO. 

• n 
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- CAPITULO IV 

DAS DI SPONIB. LIDADES E AJUSTES ANUAIS 

Art. 8!! - Dependendo da disponibilidade de recursos financeiros e orcamentarios, 

devidamente apurados en cada exercfcio do perlodo, fica o Poder Executivo 

autorizado a reajustar o C rcamento de Capital, objeto desta Lei, durante o pr6prio 

exercfcio em que decorra a execucao orcamentaria anual, procedendo, conforme a 

necessidade, a antecipaca», ·prorroga�ao, anulacao ou mesmo a inclusao de novos 

investimentos, observadas as dispos.coes da Lei Complementar nQ 101/2000 - LRF. 

Paragrafo Unico: A aplicacao do disposto neste artigo nao exime da obrigacao de 

ajuste concomitante do c r amentc-prograrna, na forma da que a LOA e a LDO 

dispuserern, quando a ntecijacao, prorrogacao, anulacao ou inclusao de 

investimentos que possa n ocorre r durante a execucao orcamentaria de cada 

exercf cio financeiro do per do. 

Art. 92 - O quadro de rec, 1 sos e de aplicacao de capital configurado nesta Lei sera 

anualmente reajustado, ac I scentando-se as previs6es de mais um ano, de modo a 

assegurar a projecao contiu .a dos perfodos; 

Art. 102 - As Receitas de Capital para execucao deste PPA serao formadas pela 

receias classificadas como · ! capital pr6prias da Fazenda Municipal, das provenientes 

de transferencias constit.i ionais e voluntarias, pelos superavits do orcarnento 

corrente, sem prejufzo da o tencao de ernprestirnos ou financiamentos que se facarn 

necessaries e devidamente utoriz.ados e das demais fontes enumeradas no paragrafo 

2Q, do art. 11, da Lei Fe era! nQ 4.320/64, de 17 de marco de 1964, inclusive 

convenios, acordos e ajust� , observando-se as disposicoes da Lei Complementar nQ 

101/2000-LRF; 

Art. 112 - As classificacoes as fu;. coes e subfuncoes de governo nos projetos de leis 

das propostas orcarnentari s anuais obedecerao as disposicoes estabelecidas pelo 

Governo Federal a resp ito, devendo a classificacao prograrnatica, atender 

especificamente as conveni�.ncias tfrnicas e administrativas do Governo� 
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principalmente as de inte sse local, obedecer ao elenco estabelecido no Decreto 

Municipal, absorvendo, pr .isa e ;zetivamente, as acoes programadas neste Plano 

Plurianual; 

Art. 12 - Esta Lei entra em igor na data de sua publicacao: 

Art. 13 - Revogarn-se as di; osicoes em contrario, 

Paco Municipal Set stiao Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missao Velha-CE, aos 

20(vinte) dias do mes de d .zembn de 2021 (dois mile vinte e um). 

LUI'.l ROSEMBE 

Prefeito Municipal 

Rua Santos Du, ont, n·6,r. Centro, Missiio Velha -CE-CEP:63.200-000 
CNP] n • 07.9T,�044/0001 · 15' - Telefone: 88 35421609- Fax: 88 35421503 


