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Lei Municipal nº 570/2017-GP. 
 
 
 
 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei: 

Art. 1º- Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, do Município de João 
Câmara-RN, em cumprimento ao disposto no artigo 165, paragrafo 1º da Constituição Federal, 
estabelecendo para o período as diretrizes, objetivos e metas da administração pública do 
Município de João Câmara, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as 
relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos I a XV.  

Art. 2º- A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cada exercício, poderá ao detalhamento das metas 
estabelecidas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021.  

Parágrafo Único- O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, 
deverá implantar sistema de Acompanhamento da Ação Governamental com vistas à avaliação da 
execução físico-financeiro das metas a que se refere artigo.  

Art. 3º- Os valores das despesas e das correspondentes necessidades de recursos, são orçados, 
segundo preços vigentes em 30 de setembro de 2017.  

Parágrafo Único- Os valores, a que se refere este artigo, poderão ser corrigidos em conformidade 
com critérios da indexação estabelecida na Lei Orçamentária para o exercício de 2018.  

Art. 4º- Anualmente, observando o mesmo prazo fixado para encaminhamento do Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo poderá submeter à Câmara Municipal, mediante 
Projeto de Lei, Proposta de revisão do Plano Plurianual, tendo em vista reajustá-lo:  

I- Às circunstâncias emergentes no contexto social, econômico e financeiro; 

II- Ao processo gradual de reestruturação do gasto público municipal; 
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Parágrafo Único: A reestruturação do gasto público municipal terá como objetivos básicos: 
 
a) Assegurar o equilíbrio das contas públicas; 

b) Conferir racionalidade e austeridade ao gasto público municipal; 

c) Ajustar a execução das políticas públicas municipais, fortalecendo as funções inerentes 

ao Poder Público, ao mesmo tempo, proveito da capacidade gerencial e da eficiência do 

Setor Privado; 

d) Reduzir a participação relativa dos gastos com pessoal na despesa pública municipal, 

para possibilitar a expansão dos investimentos governamentais, especialmente destinado 

à execução de programas de natureza social;  

e) Privilegiar as despesas relativas às ações-fim, como meio de aumentar a eficácia do 

Setor Público. 

 
Art. 5º- Durante a vigência do Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, as Leis de Diretrizes 
Orçamentárias Anuais, assim como os planos e programas setoriais e regionais, urbanos e rurais, 
que vierem a ser executados pela Administração Pública Municipal, deverão guardar coerência 
com as diretrizes, objetivos e metas, constantes dos Anexos desta Lei.    
 
Art. 6º- Nenhum investimento cuja execução ultrapassar um exercício financeiro poderá ser 
iniciado em prévia inclusão neste Plano Plurianual, ou em Lei que autorize e inclusão, sob pena de 
crime de responsabilidade. 
 
Art. 7º- Na elaboração das propostas orçamentárias anuais do período, serão ajustadas as 
importâncias consignadas aos projetos, em consequência da alteração da receita, ser criados 
novos e suprimidos ou reformulados projetos constantes desta Lei.  
 
Parágrafo Único- As importâncias referentes ao quadriênio 2018/2021 serão corrigidos 
monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), ou outro índice que venha 
substituí-lo, a cada ano, por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais, correspondentes 
àqueles exercícios.  
 
Art. 8º- Os projetos e metas ora previstos estão assegurados nesta Lei, através da indicação das 
metas fiscais e financeiras, porém, de forma genérica, mas que através das LDO’s e LOA’s, dos 
anos respectivos serão detalhados onde contemplarão as metas em valores anuais.  
 
Art. 9º- Como previsto nesta Lei, anualmente a administração poderá incluir, excluir e alterar 
programas e ações, com suas respectivas metas, cuja alteração será objeto de lei especifica. Além 
dessas adaptações, os valores programados poderão ser reajustados anualmente, com base em 
índice pré-definido.  
 
Art. 10º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario.  

 

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 

21 de Novembro de 2017. 

 
 
 
 

 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei: 

Art. 1º Fica instituído no município de João Câmara, a Medalha de Honra ao Mérito Estudantil 
Professora Robeilza de Oliveira Lima, com o escopo de agraciar alunos que se destaquem na 
rede pública municipal de ensino do município de João Câmara.  

Parágrafo Único. A medalha será conferida a um único aluno por ano/série do ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano) do estabelecimento da rede oficial do município.  

Art. 2º A aferição do aluno destaque será feita por comissão composta por 01 representante da 
Gestão escolar, 01 Professor de Apoio Pedagógico e os professores das disciplinas do ano/série 
em que o aluno se encontra regularmente matriculado no estabelecimento de ensino.  

Art. 3º A Comissão de aferição para conhecer o aluno destaque, levará em conta a média geral de 
notas, a frequência, disciplina e aspectos qualitativos, apurados no aproveitamento escolar, ao final 
de cada ano letivo.  

Art. 4º As medalhas, a critério da comissão, poderão ser patrocinadas por empresa local ou com 
dotação orçamentária própria da Secretaria de Educação do Município. 

Art. 5º A Secretaria de Educação do Município manterá livro próprio denominado "Livro de Registro 
de Concessão da Medalha de Honra ao Mérito Estudantil Professora Robeilza de Oliveira 
Lima," cuja abertura e encerramento serão efetuados pelo Prefeito Municipal.  
Art. 6º - Os alunos homenageados serão notificadas pela Direção da Escola, informando a data, 
horário e local da Sessão Solene em que receberão a honraria. 
 
Art. 7º Juntamente com a Medalha de Honra de Mérito Estudantil será entregue  um certificado, 
que conterá a identificação, com  brasão  do  poder  concessor  da   honraria,  bem como  os  
dizeres de a quem está sendo concedida à mesma e, ao final, a data e  assinatura  do Prefeito 
Municipal.  

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 dias.  

Cria a Medalha de Honra ao Mérito 
Estudantil Professora Robeilza de 
Oliveira Lima, no Município de João 
Câmara-RN e dá outras providências. 
 



Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 

21 de Novembro de 2017. 

 
 
 
 

 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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