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LEI MUNICIPAL N.9 483/2017 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE
GOVERNO DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE
2018 A 2021.

O Prefeito Municipal de Taquarussu, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município e a Legislação complementar vigente, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.I9 - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Taquarussu, estado de Mato Grosso
do Sul - PPA, para o período de 2018/2021, em cumprimento ao disposto no§l9 do art. 165, da
Constituição Federal, na forma do anexo desta Lei.
Art. 29 O Plano Plurianual do Município Taquarussu, estado de Mato Grosso do Sul 2018/2021é
instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da
administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.

Art. 39 - O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do
Governo Municipal:

I- reduzir as desigualdades sociais e garantir o acesso à população aos serviços públicos,
nos termos da política do Sistema Único de Assistência Social;

II- criar condições para o desenvolvimento de atividades económicas do Município,
objetivando aumentar o nível de emprego e renda e melhorar a distribuição de renda;
III- garantir aos alunos do município melhores condições de ensino para sua formação de
cidadão, de conformidade com as metas constantes no Plano Municipal de Educação;
IV- oferecer à população saúde pública adequada e saneamento básico, priorizando as
metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde;
V- ofertar serviços públicos de qualidade, em especial, quanto às condições de limpeza
urbana, coleta de lixo, manutenção de praças e vias públicas;
VI- apoiar as atividades rurais, através de infraestrutura básica, como manutenção de
estradas vicinais e através de incentivos aos pequenos produtores;
VII- implementar as ações de turismo voltadas para o desenvolvimento do potencial do
turismo histórico e dos atributos naturais da região;
VIII- implementar projetos de infraestrutura no município, voltados para crescimento da
produção e melhoria das condições de habitação;
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IX- promover ações para garantir a diversidade cultural e apoiar as eventos municipais de
cultura e lazer;
X- promover ações de sustentabilidade ambiental;
XI- aperfeiçoara gestão pública com foco no cidadão, na eficiência do gasto público, na
transparência, e a garantia do equilíbrio das contas públicas.
Art. 4o O Plano Plurianual 2018/2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação
governamental por meio de Programas, Projetos e Atividades, assim definidos;

I. Programa - Instrumento de organização da atuação governamental, voltado para a
atendimento de necessidades da sociedade ou solução de problemas, agregando um conjunto
de ações com objetivos comuns;
II. Projeto - Instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa,

agregando um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais decorre um produto final,
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;
III. Atividade - Instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa,
podendo envolver um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e
permanente, necessárias à manutenção da ação de governo.

Art. 59 Cada Programa traz especificado seu objetivo, expressando o que deve ser feito, e seu
valor individualizado por ano, ou seja, de 2018/2019/2020/2021.
Art.6o As ações municipais representadas por projetos ou atividades também apresentam valor
total especificado por cada ano do Plano Plurianual.

Parágrafo único - Cada ação, projeto ou atividade, está associada a sua meta, que constitui
unidade de medida do alcance do objetivo proposto, podendo ser de natureza quantitativa ou
qualitativa.

Art.7o As ações orçamentárias de todos os programas, projetos e atividades serão discriminadas
nas leis orçamentárias anuais de 2018/2021.
Parágrafo único - As estimativas de valores de receita e de despesa constantes dos anexos
desta lei, bem como suas metas físicas, foram fixadas de modo a conferir consistência ao Plano
Plurianual, não se constituindo em obrigatoriedade ou limites à programação das despesas nas
leis orçamentárias anuais.

Art.8o Os Programas constantes do Plano Plurianual 2018/2021 estarão expressos nas leis
orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem e nos orçamentos anuais, de forma
articulada com o Plano Plurianual e serão orientados para o alcance das metas e objetivos
constantes deste Plano.
Art.9o O investimento plurianual, para o período 2018/2021, está incluído nos Programas do
Plano Plurianual, sendo que a lei orçamentária anual e seus anexos detalharão esses
investimentos para o ano de sua vigência.
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Art. 10 A gestão do Plano Plurianual 2018/2021 observará os princípios da publicidade,
eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o
monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano.
Art. 11 A exclusão ou a alteração de programas, projetos e atividades, constantes desta Lei ou a
inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei
que trata de questões orçamentárias.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente Plano
Plurianual, no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programadas para o período
abrangido, nos casos de:

I - alteração de indicadores de programas;

II - inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em
que tais modificações não envolvam aumento nos recursos orçamentários.

III - aprovação de emendas aos orçamentos da União e do Estado que beneficiem o município.

Art. 12 - O Poder Executivo realizará, até a data da entrega da Proposta de Orçamento Anual
para o Exercício seguinte na Câmara Municipal, readequação do Plano Plurianual, se necessário.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Taquarussu - MS, 20 de dezembro de 2017.
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RATIFICARÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do
< ontruto n° 099/ 2017. no que nào contrariar o termo aditivo.
DATA: IS de dezembro de 2017.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA — Prefeito Municipal,
IYAV\ MARI \ PAI AO - Gerente Municipal dc Saúde.
ROSIMEIRE ANDRADE SIQUEIRA QUADROS - Gerente
Municipal de Assistência Social c Trabalho pela Contratante, e
Cl EBFR LOPES DA SILVA, pela Contratada.

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos

Código ldcntificador:B3AB5FDF

NCCI I O DE COMPR \S E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXI RA I O DO I ERMO ADI I IY () V 003 AO CONTRATO N°
100/2017

PROCESSO n°: 044 2017
PREGÃO ii°: 033/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA - ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL. FUNDO MUNICIPAL DE SA Ú DE, FUNDO
MtNICIP \ I DL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS e a empresa
RFTIFIC \ DORA SONORA LTDA - EPP.

OBJF IO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da
CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA, O Contraio terá a sua
\ igcncia pionoguda cm (02) dois meses, passando o prazo de vigência
de 28 12 2017 para 2X 02/2018.

M \DAM EM\C \0 l.kGAL: Amparo da Lei Federal n° X.666/93.
u demais alterações pertinente:».

RA ITFK AÇ.VO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do
Contraio n* 100 2017. no que nào contrariar o termo aditivo.

DATA: 18 de dezembro de 2017.

ASSINAM: I NI LIO RAMOS DA SILVA - Prefeito Municipal,
IVANA MARIA PAIÀO - Gerente Municipal de Sa úde,
ROSIMEIRE. ANDRADI SIQUEIRA QUADROS - Gerente
Municipal dc Assistência Social e Trabalho pela Contratante, e
GERALDO SOZZO JT NIOR. pela Contratada.

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos

Código Identificador:FDE6450B
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PREFEITl RA MUNICIPAL DE TAQL ARLSSU

GABINETE DO PREFEITO
LU Ml MC IP \ l N." 483/2017 l)E 20 DE DEZEMBRO DE 2017

DISPÕE SOPRE O PUXO PLL RIANUAL DE
GOVERNO DO VUXIC/PtO. PARA O PER ÍODO
DE 201RA 2021.

O Prefeito Municipal dc laquarussu. estado de Mato Grosso do Sul.
no UM > de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e a l egislação complementar vigente, faz saber que a
C ãmau Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art r - Esta I ei institui o Piano Plurianual do Município de
Taquarussu. estado dc Mato Grosso do Sul - PPA. para o período de
20|K '20?| cm cumprimento ao disposto no§ Io do arl. Ib5. da
Constituição Federal, na forma do anexo desta Lei.
An. 2' O Plano Plurianual do Município Laquarussu. estado de Mato
Grosso do Sul 2018 2021 c instrumento de planejamento
governamental que define diretrizes, objetivos e metas da
administração municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes c para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 3° - O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes
diretrizes para a açào do Governo Municipal:
reduzir as desigualdades sociais e garantir o acesso á população aos
serviços públicos, nos termos da política do Sistema l nico de
Assistência Social;

criar condições para o desenvolv imento de atividades económicas do
Município, objetivando aumentar o nível de emprego e renda e
melhorar a distribuição de renda:
garantir aos alunos do município melhores condições de ensino para
sua formação dc cidadão, de conformidade com as metas constantes
no Plano Municipal dc Educação:
oferecer à população saúde pública adequada e saneamento básico,

priorizando as metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde;
ofertar serviços públicos dc qualidade, em cspeciai. quinto às
condições de limpeza urbana, coleta dc lixo. manutenção dc praças c
vias públicas;
apoiar as atividades rurais, através de infraestrutura básica, como
manutenção de estradas vicinais c atrav és dc incentivos aos pequenos
produtores;
implementar as ações de turismo voltadas para o desenvolv imento do
potencial do turismo histórico c dos atributos naturais da região;
implementar projetos de infraestrutura no município, voltados para
crescimento da produção c melhoria das condições de habitação;
promover ações para garantir a diversidade cultural e apoiar as
eventos municipais de cultura e lazer:
promover ações de sustentabilidade ambiental:
aperfeiçoara gestão pública com foco no cidadão, na eficiência do
gasto público, na transparência, e a garantia do equil í brio das contas
pú blicas.
Art. 4o O Plano Plurianual 2018 2021 reflete as pol íticas públicas e
organiza a atuação governamental por meio dc Programas, Projetos e
Atividades, assim definidos;
Programa - Instrumento de organização da atuação governamental,
voltado para a atendimento dc necessidades da sociedade ou solução
de problemas, agregando um conjunto de ações com objetivos
comuns:
Projeto - Instrumento de programação para alcançar os objetivos de
um programa, agregando um conjunto dc operações limitadas no
tempo, das quais decorre um produto final, que concorre para a
expansão ou aperfeiçoamento da açào do governo;
Atividade - Instrumento de programação para alcançar os objetivos de
um programa, podendo envolver um conjunto de operações que se
realizam de modo continuo c permanente, necessárias à manutenção
da ação de governo.
Art. 5" Cada Programa traz especificado seu objetivo, expressando o
que deve sei feito, e seu valor individualizado por uno. ou seja. dc
2018/2019/2020/2021
Art.6' As ações municipais representadas por projetos ou atividades
também apresentam valor total especificado por cada ano do Plano
Plurianual.
Parágrafo único - Cada açào, projeto ou atividade, está associada a
sua meta. que constitui unidade de medida do alcance do objetivo
proposto, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa.
Art.7 ~ As ações orçamentarias de todos os programas, projetos e
atividades serão discriminadas nas leis orçamentarias anuais de
2018/2021.
Parágrafo único - As estimativas de valores de receita e de despesa
constantes dos anexos desta lei. bem como suas metas físicas, foram
lixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual. nào sc
constituindo em obrigatoriedade ou limites a programação das
despesas nas leis orçamentarias anuais.
Art.8o Os Programas constantes do Plano Plurianual 201X 2021
estarão expressos nas leis orçamentarias anuais e nas leis que as
modifiquem e nos orçamentos anuais, dc forma articulada com o
Plano Plurianual e serão orientados para o alcance das metas e
objetivos constantes deste Plano.
Art.9° O investimento plurianual, para o período 2018/2021. está
incluído nos Programas do Plano Plurianual. sendo que a lei
orçamentaria anual e seus anexos detalharão esses investimentos para
o ano de sua vigência.
Art. 10 A gestão do Plano Plurianual 2018 2021 observará < >s

princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, eeonomieidadc
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e efetividade c compreendera a implementação, o monitoramento, a
avaliação e a re\ isão do Plano.
An. i 1 A exclusão ou a alteração de programas, projetos e atividades,
constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas
pelo Poder Executivo. por meio de projeto de lei que trata de questões
orçamentarias.
Paragrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir
modificações no presente Plano Plurianual. no que respeitar aos
objetivos, àx ações e às metas programadas para o período abrangido,
nos casos de:
í - alteração dc indicadores de programas;
II - inclusão, exclusão ou alteração de ações e rospectivas metas,
cxclusivamcntc nos casos em que tais modificações nào envolvam
aumento nos recursos orçamentados.
III aprovação dc emendas aos orçamentos da União c do Estado que
beneficiem o município.
An. 1 2 - 0 Poder Lxecutivo realizará, ate a data da entrega da
Proposta de Orçamento Anual para o Exercício seguinte na Câmara
Municipal, rendequaçào do Plano Plurianual. se necessário.
Art. 13 - Esta I ei entrará em vigor na data de sua publicação.

Taquaiussu - MS. 20 dc dezembro dc 2017.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronaldo Correia da Silva

Código ldentifícador:52E34FF9

GABINETE DO PREFEITO
TF! MUNICIPAL V 484 2017 l)E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

"Estima a Receita v Fixa a Despesa do Município dc
Taquarusvu - \1S. pum o exercício financeiro c /e
20!S c dá outras providencias".

O Prefeito do Município dc Taquarussu. Estado de Mato Grosso do
Sul. no uso de suas atribuições legais, laço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
An. I". Lsta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
laquurussu - MS. para o exercício financeiro de 2018.
compreendendo:
I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus
Fundos. Fundações. Autarquias. Órgãos e Unidades da Administração
Publica Municipal Direta e Indireta.
II - ( > Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos.
Fundações. Autarquias, Órgãos c Unidades da Administração Pública
Municipal Direta e Indireta.
Art. 2o. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do
Munic ípio dc Taquarussu - MS para o exercício dc 201.8, estima a
Receita c fixa a Despesa no \ alor total consolidado de RS
28.395.205,00 ( Vinte o oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil e
duzentos e cinco reais ) importando o Orçamento Fiscal em RS
19.196.420.00(dezenovc milhões, cento e noventa e seis mil,
quatrocentos e vinte reais ) e o Orçamento da Seguridade Social cm R$
0 200 “ *85.00 (nove milhões, duzentos mil. setecentos e oitenta e cinco
reais)

Art.\\ A Receita Orçamentaria decorrera da arrecadação de tributos,
transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital,
dc acordo com a legislação vigente, de conformidade com a Lei de
Diretrizes orçnmentárias < L DO ) e separada por fontes de recursos,
obedecendo a instrução Normativa do TUEWS e da Secretaria do
tesouro Nacional, demonstradas nos quadros que acompanham esta
Lei.
Parágrafo único: sc houver alteração nas normas legais quanto as
fontes ou classificação de fontes, fica autorizado o rcmanejamenlo das
fontes o suas despesas, atrav és de suplementaçào.
Art. 4 '. A receita sei a arrecadada nos termos da legislação vigente e
das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei.
observ ado o seguinte desdobramento:

R H H l V \ YI.OR KM RS
R H M l \M O R K K M t S
1MI’ 'MOS I VV \il-. UAIRIUt K/òLSDI Ml 1.HOR1A MJ.JiKl.im
( DVR1BI 1 ». t )l s 2K5.OOCi.Oil

RH E1TA PATRIMONIAL Po.fMi/in
KH KiTADt SLRVKUS I ooo.oo
TRANSFF.RFM 1 VN l ORRFNTFS * 1 4 IJ . W5.IM
OL7RAS RFC Ml AS ( ORRFNTFS Nt.ooa.on
l- IPI DUÇAODE RECHIT VS I> F rRANSFFRFNCI \S -1.45<Y 200.1m
RKC tn vs Dt:c VIM I VI
n*A\M I:RI \< IAS DG C APITAI 150 04*0.00
RFCFirx I < 1 r AI 2K..W7JU5.W»

Parágrafo único: durante o exercício financeiro dc 2018 a receita
poderá ser alterada dc acordo com u necessidade dc adequa-la à sua
efetiva arrecadação.
Art. 5*\ O Orçamento para o exercício dc 2018. por ser uno conforme
consagra a legislação, inclui todas as receitas arrecadadas pelo
Município, a qualquer titulo, inclusive as que sc destinam aos diversos
Fundos, Fundações e Autarquias c. também, todas as despesas fixadas
para a Administração Direta. Indireta e de cada Fundo. Fundação e
Autarquia, vinculados a um órgão, na condição dc Unidade
Orçamentaria.
Art. 6o. Os Gestores e Ordenadores dc Despesas do> Fundos,
Fundações, Autarquias. Órgãos c Unidades que integram o ( )rçumcnto
Geral do Município, deverão, para efeito de execução orçamentaria,
adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e o Plano dc
Aplicação dessas Unidades que acompanham, como anexo, n presente
lei. conforme preceitua o inciso I, sj 2o do art. 2" da Lei n°. 4.320 M,
no que couber a cada Unidade de Execução Orçamentaria.
Art. 7°. A Mesa da Câmara, os Gestores c Ordenadores dos Fundos.
Fundações. Autarquias, Órgãos e Unidades, encaminharão ao Setor de
Contabilidade da Prefeitura, até o dia 20 ( vinte) de cada mês
subsequente, os Balancetes Mensais, para tins de incorporação e
consolidação ao sistema central de contabilidade, com vistas ao
atendimento do que dispõe os artigos 50 e 52 da Lei Complementar
n°. 101 de 04 de maio dc 2000.
Art. Xo. A Despesa será realizada dc acordo com as especificações
constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte
desdobramento:

UNIDADES ORÇ AMLV1 ÁRIAS |DESPESA TOT \ l. RS
PODER I.EG1S1 ATIVO
CAmaru Muuicipol |UM ooo.on
PODER EXLC mvo
Gabinete d« Prclouo I *53.ÍH >U.níi

Secretaria Municipal iíc Administração Geral 2 o7n.nn
Sccrctari:Municipal dc Assistíncu!Social 441 «7u.nn
Sccrcioii,’. Municipal „c Educarão.Culturn *. hsporte» 4 w6.n5n.1 m
Secrciaú Muiucipal de Meio Ambiente c I .insmo l .U iv ij iai

Secretarie Municipal cc Vuçio. Oha* C SCI \ . Públicas J 4 S 4 » < •» • M -
Sccrclaiia Mumup.il •.x Agiicukurac Pcuiúna <52.000.110
.Sccictui i Municipal dc F inanea1 I I 00U.00

Fundo MUIMC PJI de Saúde n 2 }5 215.1)0
Fundo Mui icipal de A*aiv £ncia So.- i.il /IHMHI
Fundo Mur.vpai dc ». JO e iMerfiM Sm i il 22 IKK ) '
Furd» > Murv pal dos D reiio- da Cruirva c do Adolescente 141 4 lOH . ui

Furd* Mur.v p.il dc Tr.Vo.;imt:n(i > S*vwl 214 rVii.no
Fundo dc Manutenção <? DesemtíHtmeirtu du Fducac ** » R-i-'.-.* «? d.-
Valoruação do> ProfiSs*oiui> da Ldocaçào FLNDI .B 2AI 5 ( Km.im
Fundo Muricipal de L)e>en \ nA imenio Rural 44 OOf ia »

Fundo Munv.pol de Meio Ambiente 1 JMoon.im
Reserva de ( nntmgõncia jo.mn ( HI

TOTAL GERAL 2R.J97.2lt5.(H)

Art. 9o O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei n°. 4.320 64 fica autorizado a abrir
créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20°o
(vinte por cento) sobre o total da despesa fixada no orçamento geral,
tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, cm atendimento
ao Artigo 29-A da Constituição Federal, nos lermos do art. 14 desta
Lei. utilizando os recursos previstos no $ lM do artigo 43 da Lei
Federal n° 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que
excedam as previsões constantes desta Lei, podendo para tanto
suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes dc receitas e
diversas unidades orçamentarias, fundos ou fundações.
Parágrafo único: se houver excesso de arrecadação cm qualquer das
fontes de recursos, c sc houver insuficiência de dotação ao Poder
Legislativo, nos termos da resposta ã pergunta 2 do PARLCl R-(

IC/MS N1' 000024/2(K )2,fica o Poder 1 xecutivu aulori/ado a abrir
crédito suplementar até o limite do excesso, evidenciado cm qualquer,
programa, projetos ou atividades, considerando a tendência dc
arrecadação do exercício nos Fundos. Fundações. Aularquias e
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