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LEI N° 3.521 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de
2018 a 2021 e dá outras providências".
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Art. 2°. Nos termos da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nO101 de 04
de maio de 2000, esta lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas
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com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receitas
para o custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2018/2021, tendo
como parte integrante os seguintes anexos:

Anexo I - Fontes de financiamentos dos programas governamentais;

Anexo III .,
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na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei.
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Art. 7°. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exerci CIO financeiro
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e priorização pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

e afixada em costume, na data
Oficial do Município.


