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A Sua  Excelencia, o Senhor

PAULINHO DOS CONDUTORES

DD.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Jacarei, 30 de setembro de 2021.

Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022/2025

Excelentissimo Senhor Presidente,

Encaminho  anexo,  Projeto de  Lei  n° 22/2021,  para  apreciagao dos  Senhores

Vereadores.

Pro.|eto de Le.i  n° 2212021  - "Disp6e  sobre o  Plano  Plurianual  do  Municipio

de Jacarei, para o periodo de 2022/2025".

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

cAw^RA muNroipAi DE jACARE I

;  PROTOC0lo GERAL N.  i \ a
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PROJETO  DE  LEI  N° 22,  DE 30  DE SETEMBRO  DE 2021.

Disp6e  sobre  o  Plano  Plurianual do  Municipio de  Jacarei,

para o periodo de 2022/2025.

0  PREFEIT0  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  no  uso de  suas  atribuig6es,  faz

saber que a Camara  Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.1°  Esta  Lei  institui  o  Plano  Plurianual -PPA para  o quadrienio  2022/2025,

em cumprimento ao disposto no §1°,  do artigo  165,  da  Constituigao  Federal,  e  no artigo  10,

das  Disposig6es  Transit6rias  da  Lei  Organica  do  Municipio  de  Jacaref/SP,  estabelecendo

programas,  objetivos,  valores e  metas  da Administragao  Pt]blica  Direta  e  lndireta do  Poder

Executivo e do Poder Legislativo para as despesas de capital e outras delas decorrentes e

para as relativas aos programas de duragao continuada.

Paragrafo  Unico.  Fazem parte desta Lei os seguintes Anexos:

I -fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;

11  -descrieao  dos  Programas  Governamentais/  Metas/Custos  -Exercicios:

2022, 2023, 2024 e 2025;

Ill  -ag6es voltadas  ao  Desenvolvimento  dos  Programas  Governamentais  e

Respectivas Unidades Executoras;

lv -estrutura de 6rgaos,  Unidades Oreamentarias e Executoras;

V -Mensagem do Prefeito.
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Art. 20 As metas fiscais e os valores estimados para execugao

previstas   neste   PPA   estao   condicionados   a   efetiva   arrecadaeao   das   receitas   nele

previstas.

§   1°  As  estimativas  de  valores  de  metas  fi'sicas,   receitas  e  de  despesas

constantes dos  Anexos  desta  Lei foram  fixadas  de  modo  a  conferir consistencia  ao  PPA,

nao  se  constituindo  em  obrigatoriedade  ou  limites  a  programagao  das  despesas  nas  Leis

Orgamentarias Anuais -LOA's.

§  2°  A   Lei   de   Diretrizes   Ongamentarias  -   LDO   estabelecera   as   metas   e

prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessarjos ao PPA.

§  30  As  Leis  Orgamentarias  Anuais  para  o  periodo  2022/2025  devem  ser

compativeis  com  os  programas  e  metas  constantes  desta  Lei,  observado  o  disposto  no
"capuf' deste artigo.

§   4°  As   metas   referidas   no   "oapuf'   deste   artigo   norteiam   as   ag6es   da

Admjnistragao    Municipal   e    correspondem    a    quantidades    e   valores   estimados,    nao

constituindo limite para o cumprimento dos objetivos do plano de que trata esta lei.

§  5°  Considera-se  revisao  do  Plano  Plurianual  a  inclusao,  a  exclusao  ou  a

alteragao de programas.

§   60   As   LOA's   e   seus   Anexos   poderao   criar,   alterar   ou   excluir   ag6es

ongamentarias para o ano de sua vigencia.

§  7°  Fica  o  Poder Executivo  autorizado a  compatibilizar os Anexos  desta  Lei

a  eventuais  difereneas  com  relagao  a  Lei  Ongamentaria  Anual  de  2022,  em  seus  exatos

limites.

Art.  3° As codificae6es de  programas e ag6es constantes do  Plano Plurianual

serao observadas nas  Leis de  Diretrizes Ongamentarias,  nas  Leis Orgamentarias Anuais e

nos projetos que as modifiquem.
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§ 10 Cada programa e composto por:

I -unidade(s)  responsavel(is);

11  -Objetivo;

Ill  -justificativa;

lv -custos anuais estimados;

V -indicadores;

Vl   -  ag6es   com   suas   respectivas   unidades  executoras,   metas  fisicas   e

custos anuais estimados.

§  20  0  detalhamento  a   que  se   refere  o   inciso  V  do  §1°  deste  artigo  foi

estabelecido  de  forma  a   conferir  maior  transpatencia  ao   processo  de   planejamento  e

execueao orgamentaria,  nao se constituindo em limite vinculante para as despesas.

§  3° As  codificag6es  de  que  trata  este  artigo  permanecerao  ate  a  extingao

dos programas e ag6es a que se vinculam.

Art.    4°   A   avalia§ao   fisica    e   financeira   dos   programas   6    inerente    as

responsabilidades do 6rgao responsavel e obj.etiva:

I -aferir o resultado com base nas metas fixadas;

11 -subsidiar a alocagao dos recursos.

Paragrafo  Unico.  Anualmente,  a  partir da  vigencia  desta  Lei,  a  Secretaria  de

Governo  e  Planejamento disponibilizara  relat6rios de acompanhamento da execugao fisica

e financeira dos programas estabelecidos por esta Lei.
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Art.   5°  Os   programas  que  comportarem   parcerias   com

ag6es  por  outras  fontes  que  nao  as  do  Tesouro  Municipal  deverao  ser  executados  de

acordo com as condig6es pactuadas,  observando especialmente a  utilizagao adequada da

fonte de recursos externa ao Municipio e,  quando for o caso, da contrapartida municipal.

Art.  6° Esta  Lei entrara em vigor na data de  1° de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2021.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarej
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