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LEI  N° 2171  DE  10 DE  NOVEMBRO DE2021.

DISPOE           SOBRE           0           PLANO
PLURIANUAL  (PPA)  DE  GOVERNO  DO
MUNIcipIO     DE     SOBRAL     PARA     0
QUADRIENIO 2022-2025.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

CApiTULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art.   1°   Fica   institul'do   o   Plano   Plurianual   (PPA)   do   Municl'pio   de   Sobral   para   o
quadrienio 2022-2025,  em  cumprimento ao disposto  no art.165,  §1° da  Constituicao
Federal de  1988 e ao disposto no art.118, §§ 1° e 3° da Lei Organica do Municipio de
Sobral, na forma do conjunto de anexos integrantes desta Lei.

Art. 2° 0  Plano Plurianual (PPA) define o escopo de atuaeao do  Municfpio de Sobral
para o quadrienio 2022-2025, evidenciando as pollticas publicas a serem executadas
pelo governo, por interm6dio de programas e ac6es nele instituidos, com a  indicaeao
das respectivas metas fi'sicas e financeiras, contendo:

I -Os programas, com seus respectivos objetivos;
11 -As ag6es;
Ill   -  As   metas  flsicas   e   financeiras   da   administragao   pdblica   municipal   para   as
despesas  de  capital  e  outras  delas  decorrentes,  bern  como  para  as  relativas  aos
programas de duracao continuada.

CApiTULO 11
DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS

Art.  3°  0  Plano  Plurianual  2022-2025  figura  como  o  instrumento  de  planejamento
governamental   municipal   que   orienta   a   implementagao   de   politicas   publicas   e
estabelece   compromissos   graduais   de   m6dio   e   longo   prazos   voltados   para   o
desenvolvimento    social    e    econ6mico    do    Municipio    de    Sobral,    tendo    como
pressupostos e fundamentos:

I - Gestao para Resultados, que orienta a aeao publica a se desenvolver com base
na  definieao de objetivos claros e especfficos,  visando  melhorar o desempenho dos
servigos prestados para a populagao de Sobral;
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11  - Racionalidade e  Realismo  Fiscal,  importando  no  constante  monitoramento  da
despesa publica  para compatibiliza-Ia com o espago fiscal disponivel, observando-se
a conjuntura atual do Brasil, do Ceara e de Sobral;
Ill  -  Governanga  Publica,  estabelecendo  o  conjunto  de  mecanismos  de  lideranga,
estrategia e controle postos em  pfatica  para avaliar,  direcionar e monitorar a gestao,
com vistas a condugao das politicas pdblicas e a prestagao de servigos de interesse
da sociedade sobralense;
lv  -  Transparencia  e   Participagao  Social,   compreendendo  o  envolvimento  da
sociedade  na  elaboracao  de  planos e  programas e  na  mediagao do controle  social,
firmando-se  como fator de  contribuigao  para  a  confianga  dos  govemados  e  para  a
eficacia da acao governamental:
V  -  Cooperaeao  e  Articulagao  lntersetorial  e  lnterinstitucional,  figurando  como
base  da  agao  do  governo  do  Municipio  de  Sobral  para  o  estabelecimento  de  uma
atuacao    em    rede,     pautada     no    estabelecimento    de    objetivos    comuns    de
desenvolvimento local, na eliminacao de sobreposic6es de atuagao, na integragao das
politicas pilblicas e na inducao da promocao socioecon6mica do Municipio;
Vl  -  Conhecimento  e  lnovaeao,  estabelecendo-se  como  premissas  que  devem
nortear  a  atuacao  ptlblica,  visando  a  melhoria  continua  dos  servigos  pdblicos,   a
adogao  de   solug6es   sustentaveis   e   a   simplificacao   e  a   desburocratizagao  dos
processos, visando promover o desenvolvimento econ6mico e social local, bern como
ampliar a oferta e facilitar o acesso aos servigos pi]blicos pela populacao de Sobral:
Vll -lnclusao e Equidade Social, baseando-se na adogao de ag6es de fortalecimento
da cidadania,  respeito aos direitos humanos fundamentais a aos principios de justiga
social, tendo a educagao como fator matricial para o desenvoMmento humano.

CApiTULO Ill
DA ESTRUTURA E 0RGANICIDADE

Art. 4° 0 Plano Plurianual 2022-2025 foi elaborado tomando por referencias diretrizes
norteadoras, estabelecidas para a aeao do Governo Municipal, dispostas em 5 (cinco)
eixos estrat6gicos que congregam programas e ae6es, concebidos visando o alcance
dos objetivos estrategicos, a seguir estabelecidos:

I -EIX0 DE DESENVOLVIMENTO I: Sobral -Urn lugar para a cidadania, congregando
os seguintes objetivos estrategicos:
a)  OBJETIVO  ESTRATEGICO  I.1:  Prover  a  protecao  social  ampla  e  a  garantia  de
direitos  para  a  redueao  das  situae6es  de  vulnerabilidade,  risco  pessoal  e  social  e
violagao de direitos alcancando aqueles que se encontram em situacao de pobreza;
b)    OBJETIVO    ESTRATEGICO    I.2:    Ampliar    e    democratizar    a    mobilidade    e
acessibilidade ao espaco urbano e rural e seguranga viaria;
c)  OBJETIVO  ESTRATEGICO  I.3:  Proporcionar infraestrutura  adequada  e  capaz de

:,,a8,i:aErTTvo6aE,3TdRgAnTaEeGqga6,i.a4:ep::e:,:,:,:zsa:aomj,::Sdseotbor::esn::S:spacosco,et,vos
e privados,  possiveis, tendo como fundamento a politica de inclusao social.
11   -   EIXO   DE   DESENVOLVIMENTO   11:   Sobral   -   Equidade   Social   e   Econ6mica,
congregando os seguintes objetivos estrategicos:
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a)      OBJETIVO      ESTRATEGICO      11.1:      Assegurar     educacao      de      qualidade,
transformadora,   emancipadora   e   inclusiva,   que  atenda  as   demandas   do   mundo

39n:eBmjpEOTr:VngoEspTrRPA:jEg,%rf,i.cjp i,reonpoo:c:ochg:d::,i:;r  ,ongevjdade  e  uma  vjda
saudavel   aos   cidadaos   sobralenses,   adotando   politicas   de   sai]de   efetivas   e
preventivas;
c) OBJETIVO ESTRATEGICO 11.3:  Fomentar a geraeao de renda com valorizacao da
cultura e do potencial local e foco em desenvolvimento tecnol6gico;
d) OBJETIVO ESTRATEGICO  11.4:  Proteger, recuperar e promover o uso sustenfavel
dos  ecossistemas,  combater a  desertificaeao  e  deter  e  reverter a  degradaeao  das
terras.
Ill   -   EIXO   DE   DESENVOLVIMENTO   Ill:    Sobral   -   Democracia   e   Participacao,

:?nog:eJgEaT|%oES:RUATtE:Fcb6eti¥?|S:eFS:rrta:feg:::S:cu,turademocraticaeparticipat,va

:?sopBr:Eiiioos i:fRSAiE8%:,"2:  Apo,ar as  in,ciat,vas  in§t,tuintes da  SoC,edade,
suas praticas democraticas e ampliadoras da cidadania;
lv   -   EIXO   DE   DESENVOLvllvIENTO   IV:    Sobral   -   Conhecimento   e   lnovagao,

:?n8rBeJgfT,dvooosESseTg#eESG::j8tiY3:,?sir:L6:i:::, a  busca  ,ntensiva  por  inovagao  e
desenvolvimento  tecnoldgico  que  gerem  novas  oportunidades  de  neg6cios  e  maior
produtividade e competitividade da economia;
b) OBJETIVO  ESTRATEGICO  IV.2:  Promover o desenvolvimento das competencias
pessoais,  profissionais e empreendedoras,  indutoras de inovaeao e desenvolvimento
local.
V -EIXO DE DESENVOLVIMENTO V:  Sobral -Competencia e Eficiencia:
a)  OBJETIVO  ESTRATEGICO  V.1 :  Gestao  ptlblica  6tica,  eficiente  e  participativa,
comprometida  com  a  qualidade  do  servigo  pi]blico,  com  a  efetividade  dos  gastos  e
transpatencia.

Art. 5° A exclusao ou alteragao e a inclusao de novos programas sefao propostas pelo
Poder  Executivo,  atraves  de  Projeto  de  Lei  especifico,  ou  por  meio  de  criagao  de
creditos adicionais especiais.

Art.  6°  Os  produtos  e  metas  fi'sicas,  previstos  para  cada  aeao  dos  programas  de
governo  do   Plano   Plurianual  constituirao  a   base   de   refetencia  da   programagao
prioritaria a ser observada  pelas leis de diretrizes orcamentarias e de autorizacao de
cteditos adicjonais,  nao se constituindo, todavia,  limitacao da agao de governo.

Art.   7°   Os  recursos  financeiros   indicados  no  Anexo  desta   Lei   serao  ajustados,
anualmente,  quando  da  elaboragao  do anexo  de  metas fiscais  da  Lei  de  Diretrizes
Oreamentarias, de forma a compatibilizar fatores internos e externos, que provoquem
o aumento ou decrescimo da receita prevista.

Art. 8° A inclusao, exclusao ou altera?ao de ag6es oreamentarias no Plano Plurianual
poderao  ocorrer  por  intermedio  da   Lei  Orcamentaria  Anual  ou  de  seus  cfeditos
adicionais, apropriando-se, ao respectivo programa, as modificag6es consequentes.
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§1 a De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado
a   adequar   as   metas   das   ag6es   orcamentarias,   para   compatibiliza-las   com   as
alterae6es de valor ou outras, efetivadas na Lei Oreamentaria Anual.

§2° Os valores consignados em cada aGao do Plano Plurianual sao referenciais e nao
se   constituem   em    limites   a    programacao   das   despesas   expressas   nas    leis
orgamentarias e de creditos adicionais,

Art.  9°  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alterar,   incluir  ou  excluir  produtos  e
respectivas metas, das ag6es do Plano Plurianual, desde que estas modificag6es nao
comprometam os objetivos do programa.

Art.10.  0  Poder  Executivo  promovera  o  acompanhamento  e  a  avaliagao  do  Plano
Plurianual,  relacionando, quando couber, as medidas corretivas para elevar a eficacia
dos programas.

CApiTULO IV
DA GESTAO E GOVERNANCA DO PLANO PLURIANUAL

Art.11.  0  Plano  Plurianual  sera  sistematica  e  operacionalmente  acompanhado  e
monitorado  para  averiguacao  do  cumprimento  dos  objetivos,   metas  e  ae6es  dos
programas  de  governo  e  sua  gestao  sera  de  responsabilidade  da  Secretaria  do
Planejamento e Gestao de Sobral.

§1° A responsabilidade  pelo acompanhamento e monitoramento de que trata o caput
deste   artigo   e   de   responsabilidade   de   cada   6rgao   e   entidade   que   integram   a
administragao  pdblica  municipal,  que  o  farao  sob  a  coordenaeao  da  Secretaria  do
Planejamento e Gestao de Sobral.

§2° A  gestao  do  PPA  2022-2025  observafa  os  principios  de  publicidade,  eficiencia,
impessoalidade,  economicidade  e  efetividade  e  compreendera  a  implementagao,  o
monitoramento, a avaliaeao e a revisao deste Plano Plurianual.

Art.12.  0  monitoramento  do  Plano  Plurianual  2022-2025  devera  observar as  boas
praticas de  gestao  e  governanea  publica,  visando  alcangar todos  os  objetivos  e  as
metas estabelecidos,  sobretudo para a garantia de acesso as polrticas pdblicas pela
populagao, alem de estabelecer:

I    -   Ac6es   voltadas    para   a    integraeao   de    poll'ticas   pilblicas   e   sua   eficiente
implementagao;
11  -Criterios e objetivos para a cobertura  integral das poli'ticas pLlblicas;
Ill -Mecanismos de monitoramento,  avaliaeao e revisao do PPA
2022-2025.

Art.13. Os prazos, as diretrizes e as orientac6es tecnicas para o monitoramento dos
programas    especificados    no    PPA   2022-2025    pelos    6rgaos    e    entidades    da
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Administragao  Pilblica  Municipal  serao  definidos  pela  Secretaria  do  Planejamento  e
Gestao de Sobral.

CApiTUL0 V
DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Art.14. 0 Poder Executivo devera fomentar a  participaeao da sociedade sobralense
no acompanhamento da execucao e avaliacao do  Plano Plurianual de que trata esta
Lei.

Art.   15.   Esta  Lei  entra  em  vigor  a  partir  de  1°  de  janeiro  de  2022,  revogadas   as
disposig6es em contfario.

PACO  MUNICIPAL  PREFEITO JOSE  EUCLIDES  FERREIRA COMES JUNloR,  em
10 de novembro de 2021.

lvo Ferreira Comes
PREFEITO DE SOBRAL
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