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PROJETO DE LEI N° 88/2017 

 

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 

2018-2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga 

a seguinte Lei: 

 

Art.1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em 

cumprimento ao disposto no Art. 165, parágrafo 1° da Constituição Federal, 

estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, 

indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e 

outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos I 

e II. 

Art.2° - Para efeitos desta lei entende-se por: 

I – Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que 

articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum 

preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao 

atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade; 

II – Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados 

diretamente a sociedade; 

III – Programa de apoio administrativo, aquele que engloba as ações de 

natureza dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação 

àqueles programas; 

IV – Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os 

objetivos do programa; 

V – Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo; 

VI – Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado 

horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. 
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Art.3° - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos 

oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das 

Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, 

subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a 

iniciativa privada. 

Parágrafo único – Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e 

não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que 

deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as 

receitas previstas, consoante a Legislação Tributária em vigor à época. 

Art.4° - As metas físicas das ações estabelecidas para o período de 2018 a 2021 

se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e 

pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. 

Art.5° - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, 

serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano 

ou Projeto de Lei específico. 

Art.6° - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano 

Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei 

Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo 

programa, as modificações consequentes. 

Art.7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 88/2017 

Senhor Presidente e  Senhores Vereadores 

Ao cumprimenta-los, cordialmente, encaminhamos para apreciação o Projeto 

de Lei Municipal n°88/2017 que “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O 

QUADRIÊNIO 2018-2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Mais que uma obrigação legal, o Plano abriga os programas estratégicos da 

atual gestão, e por isso representa uma verdadeira peça de planejamento 

orçamentário para a execução do programa de governo aprovado no pleito de 2016. 

A constituição federal determina a União, Estados e Municípios a elaboração de 

planos plurianuais, constituído de diretrizes gerais, conjunto de objetivos e metas da 

área pública para investimentos e para programas de duração continuada, e diretrizes 

orçamentarias, metas e prioridades da área pública para orientar a formação de 

orçamentos anuais, objetivando maior integração entre o planejamento de longo 

prazo e a elaboração e execução dos orçamentos anuais.  

A disciplina legal encontra-se, além da Constituição Federal, no Decreto Federal 

n° 2.829 de 29 de outubro de 1998, e na Portaria n° 42 de 14 de Abril de 1999, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e na Lei Orgânica Municipal. Essa 

normatização visa a modernização da Administração Pública, conduzindo-a a integrar 

planejamento e orçamento com menor burocracia e melhor gerenciamento, 

orientando-se para o atendimento de metas efetivamente esperados pela 

comunidade, com absoluta transparência. 

Dentro dos princípios de uma gestão por resultados, onde metas e indicadores 

estabelecem os compromissos a serem alcançados, estipulam desafios e motivam a 

superação, o governo optou por um trabalho descritivo, amplamente discutido no 

âmbito da administração pública. 

Destaca-se do processo, que a estrutura programática deva ser o elemento 

organizador das políticas e o elo de compatibilização do Plano Plurianual com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária anual, atendendo ao dispositivo da 

Portaria n° 42 que estabelece o fim da classificação funcional e orienta o planejamento 

a partir de programas focados em um determinado problema. 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
E-mail: administracao@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 
 

 

A estimativa da receita para os exercícios de 2018 a 2021 é a constante da 

tabela I em Anexo a esta mensagem, onde constam as Receitas Realizadas 2015 - 2016 

e estimativas para 2018/2021. Os valores foram obtidos pela projeção da receita, 

tendo como base os índices de crescimento da receita e a previsão pelos indicadores 

econômicos nacionais, mensurados pelo IPCA e PIB. 

Relativamente às despesas, do total da receita estarão assegurados os recursos 

mínimos constitucionais para a manutenção da educação e da saúde. O custeio com os 

encargos compulsórios do município, garantindo funcionamento da máquina 

administrativa municipal. 

A partir deste momento, ao encaminharmos a presente mensagem, 

prosseguiremos o debate sobre o Plano Plurianual na sociedade e diretamente com os 

representantes do povo que integram o Poder Legislativo. 

Apresenta-se assim o presente projeto aos nobres Edis, para a análise e 

apreciação do Plano Plurianual 2018-2021 que orientará os programas, ações e 

investimentos decorrentes, bem como a avaliação dos indicadores de resultado. Assim 

como, remete-se em anexo a presente exposição de motivos, todos os quadros 

demonstrativos da receita e despesa, quantificados física e financeiramente. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI/RS 23 DE JUNHO DE 2017 

 

CLEITON BONADIMAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


