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LEI N° 1259/2021

Sumula: Dispoe sobre o Plano Plurianual para o periodo 
de 2022/2025 e da outras providencias.

A Camara Municipal de Grandes Rios, Estado do Parana, aprovou e Eu Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1° - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadrienio 2022/2025, em cumprimento 
ao disposto no art. 165, paragrafo 1°, da Constitui9ao Federal, estabelecendo, para o 
periodo, os programas com sens respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos 
a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de 
dura9ao continuada, na forma dos Anexos a esta lei.

Art. 2° - A exclusao ou altera9ao de programas constantes desta Lei, bem como a inclusao 
de novos programas serao propostas pelo Poder Executive, atraves de Projeto de Lei de 
Revisao do Plano ou Projeto de Lei especifica.

Art. 3° - A inclusao, exclusao ou altera9ao de a9oes or9amentarias no Plano Plurianual 
podera ocorrer por intermedio da Lei de Diretrizes Or9amentarias, da Lei Or9amentaria 
Anual ou de seus creditos adicionais, apropriando-se o respectivo programa, as 
modifica9oes conseqtientes.

Paragrafo Unico - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder 
Executive autorizado a adequar as metas das a9oes orqamentarias para compatibiliza-las 
com as altera9oes de valor ou com outras modifica9oes efetivadas na Lei de Diretrizes 
Or9amentarias e na Lei Or9amentaria Anual.

Art. 4° Fica o Poder Executive autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e 
respectivas metas das a9oes do Plano Plurianual, desde que estas modifica9oes contribuam 
para a realizagao do objetivo do Programa, mediante autoriza9ao legislativa.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor em primeiro de Janeiro de 2022, ficando revogadas as 
disposiqoes em contrario.

Grandes Rios, 14 de dezembro de 2021.

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal


