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Ilha Comprida, 30 de agosto de 2021. 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

É com imensa satisfação que passamos às mãos de Vossas 
Excelências, o incluso Projeto de Lei, que DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL 
DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA PARA O PERÍODO DE 2022 '2025 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

o Projeto de Lei que ora submetemos a Vossas Excelêncil s, resulta de 
um trabalho coletivo que permeou as diferentes áreas da Administração públiC~ Municipal, 
tendo como ponto inicial nosso Plano de Governo e os pleitos colhidos em audiêrí ia pública 
da participação ativa da comunidade e representantes de classes, nos compr metemos 
expressar os anseios dos munícipes por melhor qualidade de gestão nos serviços p âbli s 
justiça social. 

o Plano Plurianual - PP A é o principal instrumento d planejamento 
estratégico para ação do Governo Municipal na implementação das polític s públicas,' que 
serão materializadas e que resultarão em bens e serviços à nossa população, não obstante o 
pleno envolvimento da equipe técnica da nossa gestão que foram envolvidos na construção de 
uma agenda de cooperação voltada para o alcance da contínua melhoria na qualidade dos 
serviços públicos, para criação de projetos inovadores, ambiente gerador de emprego e renda 
e a preservação de direitos e garantias ao cidadão. 

o planejamento estratégico contribui para uma melhor.integração e 
articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, est belecendo 
prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. x 
ainda, no comprometimento das gestões presente e futuras, com a visão de futuro desejado 
para o Município. 

As Diretrizes contidas neste plano traduzem as necessidades e 
demandas indicadas pela população durante o processo eleitoral e desses primeiros meses de 
governo. 

Por isso, contempla não só as políticas prioritárias de saúde, 
saneamento, mas também aquelas voltadas para educação, assistência social, cultura, esporte 
e lazer, habitação, gestão ambiental e infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico e 
integração com as principais causas do Município. 

Tanto assim que ao tempo em que empreenderemos esforços para o 
crescimento das receitas do Município, a austeridade nos gastos é pressuposto desta gestão, 
prioridade não só para o equilíbrio das finanças municipais, como também, e principalmente, 
no cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF. 
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Diante do exposto, queremos solicitar aos Nobres Vereadores, que o 
Projeto de Lei submetido através da presente, seja apreciado e aprovado por essa Colenda 
Casa de Leis, em caráter de urgência. 

1"" .,-- 
IOR 

À Exma. Senhora 
ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI 
DD. Presidente da Câmara Municipal de 
ILHA COMPRIDAlSP 
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PROJETO DE LEI N.O 084/21, 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL 
DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA 
PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

o Prefeito Municipal de ilha Comprida, Estado de São Paul \, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER que a C~ ara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art.l° Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de ilha Comp . da, para o 
quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 1 5, § 1°, da 
Constituição Federal de 1988, estabelecendo para o periodo, os pro as co 
seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem pl' dos 
em despesas de capital e outras decorrentes e nas despesas de duração co inuad 
na forma dos na forma dos Anexos I, 11, 111 e IV. 

Parágrafo único O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da ~dminist ação 
Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Art.3° 

Art.4° 

Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 202212025 
financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei. 

\ 
serão 

I 

\ . 

O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de ilha CO~p'rida para \ 
quadriênio de 202212025, contemplará as despesas de capital e 0\ ras dela 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuad e 
expresso nas seguintes planilhas: 

I - Anexo 11 - Descrição dos Programas GovernamentaislMetas/Custos; 
11 - Anexo 111 - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do 
Programa Governamental; 
111 - Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras. 

A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão 
de novos programas e ações serão propostos pelo Poder Executivo através de 
Projeto de Lei de revisão de Plano ou Projeto de Lei específico. 

A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual 
poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos 
adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes. 

Parágrafo único De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo 
autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com 
as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária 
Anual. 
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Art.8° 
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Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e 
respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações 
contribuam para a realização do objeto do programa. 

As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão extraídas dos 
Anexos desta Lei. 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, EM 30 
DE AGOSTO DE 2021. 

ito Municipal 
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