
LEI N° 1.528/2021 

GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. 

Dispoe sabre o Plano Plurianual para o 
periodo 2022/2025. 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE FARIAS BRITO, FA<;O SABER 
QUE AC.A.MARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CE.ARA., 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. IO - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadrienio 
2022/2025, em cumprimento ao disposto no art.165, paragrafo 1 °, da 
Constituicao Federal, estabelecendo, para o periodo, os programas com 
seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem 
aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas 
de duracao continuada. 

Art.2° - As prioridades e metas para o ano 2022, conforme 
estabelecido no que disp6e sobre as Diretrizes Orcamentarias para o ano 
de 2022, estao especificadas no Anexos dos Programas e A96es Desta Lei. 

Art.3° - A exclusao ou alteracao de programas constantes desta 
lei, bem como a inclusao de novos programas serao propostas pelo Poder 
Executivo, atraves de Projeto de Lei de Revisao do Plano ou Projeto de lei 
especifica. 

Art.4° - A inclusao, exclusao ou alteracao de acoes orcamentarias 
no Plano Plurianual podera ocorrer por intermedio da lei orcamentaria 
anual ou de seus creditos adicionais, apropriando-se ao respectivo 
programa, as modificacoes consequentes. 

Paragrafo Unico - De acordo com o disposto no caput deste 
fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das acoes 



GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

orcamentarias para compatibiliza-las com as alteracoes de valor ou com 
outras modificacoesefetivadas na lei orcamentaria anual. 

Art.5° - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou 
excluir produtos e respectivas metas das acoes do Plano Plurianual, desde 
que estas modificacoes contribuam para a realizacao do objetivo do 
Programa. 

Art.6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

PUBLIQUE - SE 

PA<;O OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, 
EM 08 DE OUTUBRO DE 2021. 

FRANC CO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 


