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LEI Nº 7.504, de 30 de agosto de 2013. 

 
 
 

Dispõe sobre o PPA - Plano Plurianual - 
do Município de Joinville, quadriênio 
2014/2017.  

 
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, faz 
saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei: 
 
 

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual, para o quadriênio 2014/2017, 
em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição da República Federativa do 
Brasil e do art. 86 da Lei Orgânica do Município de Joinville. 

 
Art. 2º O PPA - Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de 

Joinville, quadriênio 2014/2017, é constituído por esta Lei e pelos Anexos: 
 
I - Relação dos Programas de Governo e Objetivo; 
II - Valores por Unidades Orçamentárias, Ações e Metas; 
III – Metas Físicas e Financeiras por Programas, Unidades e Ações; 
IV – Relação de Obras, Ampliações, Reformas e Outros. 

 
 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se: 
 

Programa - o instrumento de organização dos Projetos/Atividades/ 
Operações Especiais governamentais visando à concretização dos objetivos 
pretendidos; 

 
Objetivo - os resultados que se pretende alcançar com a realização dos 

Projetos/Atividades/ Operações Especiais governamentais; 
 
Indicador de Desempenho - meio utilizado para medição e mensuração 

dos resultados desejados para a realização das ações; 
 
Horizonte Temporário - identifica a natureza do programa, sendo que 

nesta Lei as ações iniciadas por 00 e 02 são de horizonte continuado e as ações 
iniciadas por 01 são de horizonte temporário. 

 
Projeto/Atividade/Operações Especiais - o conjunto de procedimentos 

dos trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas; 
 

Órgão Responsável - unidade administrativa responsável pelo programa; 
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Unidade de Medida - unidade de mensuração do produto; 
 
Ano - período do Projeto/Atividade/Operações Especiais; 
 
Meta - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a 

alcançar; 
 
Valor - refere-se à soma de todas as fontes de recursos que financiam 

cada um dos projetos/atividades/operações especiais. 
 
Art. 3º O Plano Plurianual traduz as diretrizes e os objetivos do 

governo, organizados em programas, ações e metas. 
 
Parágrafo único. Todos os valores do Plano Plurianual estão expressos 

em reais. 
 
Art. 4º O Plano Plurianual poderá ser revisado anualmente, podendo o 

executivo realizar adequações para atender ajustes ao orçamento e atender aos órgãos 
de controles interno e externo, ou solicitar por Projeto de Lei alterações de acordo com o 
artigo 165 da CF. 
 

Art. 5º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou 
a inclusão de novo programa serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto 
de lei específico, desde que comprovada a necessidade da mudança proposta, para a 
melhoria do resultado. 

 
§ 1º O projeto de lei de que trata o caput deste artigo, na hipótese de 

inclusão de programa, demonstrará: 
 
I - diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja 

enfrentar ou da demanda que se queira atender com o programa proposto, 
acompanhado do respectivo(s) indicador(es); 

 
II - indicação dos recursos que o financiarão. 
 
§ 2º Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, o projeto de 

lei de que trata o caput deste artigo conterá exposição das razões que motivaram a 
proposta. 

 
Art. 6º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas 

físicas, que serão realizadas em conformidade com os recursos disponíveis. 
 
Art. 7º As ações que serão prioridades da Administração Municipal em 

cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos 
Anexos desta Lei. 
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Art. 8º Nenhuma obra, ampliação ou reforma que não esteja prevista no 

Anexo IV desta Lei poderá ser iniciado sem a prévia autorização Legislativa. 
 
Parágrafo único. Toda obra, ampliação ou reforma deverá observar os 

dispositivos do Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.  
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 
 
 
 

Udo Döhler 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Miguel Angelo Bertolini 
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


