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PROJETO DE LEI Nº 009/2017. 

 

 
Dispõe sobre o Plano Plurianual do 

Município de Dona Emma para o período de 

2018 a 2021 e estabelece outras providências. 

 

 
NERCI BARP, Prefeito Municipal de Dona Emma, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, 

  

FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º  Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA do Município de Dona Emma para o 

período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição 

Federal, e no art. 145 da Lei Orgânica do Município. 

 

Art. 2º  O PPA é um instrumento de planejamento governamental que estabelece para o 

quadriênio 2018-2021, 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 desta Lei. 

 

Art. 3º  As planilhas que compõe o Plano Plurianual, representadas nos anexos referidos 

no artigo 2º desta Lei, serão estruturadas em programas, diagnósticos, diretrizes, objetivos, 

ações, produtos, unidades de medida, metas, valores e fontes de recursos. 

 

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

I – Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos; 
 

II – Diagnóstico: a identificação da realidade existente, de forma a permitir a 

caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades; 
 

III – Diretrizes: o conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar 

a atuação governamental; 
 

IV – Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações 

governamentais; 
 

V – Ações: o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à 

execução dos programas; 
 

VI – Produto: os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do 

programa; 
 

VII – Metas: os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar. 
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Art. 4º  Os valores previstos no Plano Plurianual serão automaticamente atualizados 

pelas leis de diretrizes orçamentárias e Leis orçamentárias anuais. 

 

Art. 5º  A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão 

de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei 

específico. 

 

Art. 6º  O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de 

compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a 

assegurar o equilíbrio das contas públicas. 

 

Art. 7º  Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, 

excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram 

mudanças no orçamento do Município. 

 

Art. 8º  As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei. 

 

Art. 9º  Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 

ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão. 

 

Art. 10  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Dona Emma (SC), 31 de julho de 2017. 

 

 

 

 

NERCI BARP 

Prefeito Municipal 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 009/2017 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

Excelentíssimo Senhores Vereadores e Vereadoras, 

 

 

Com cordiais cumprimentos, remeto à apreciação de Vossas Excelências, o 

Projeto de Lei nº 009/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Dona Emma 

para o período de 2018 a 2021 e estabelece outras providências. 

 

O Projeto de Lei que ora submetemos a Vossas Excelências, resulta de um 

trabalho coletivo que permeou as diferentes áreas da Administração Pública Municipal, tendo 

como ponto inicial nosso Plano de Governo e os pleitos colhidos em audiência pública da 

participação ativa da comunidade e representantes de classes, nos comprometemos expressar 

os anseios do munícipe serranos por melhor qualidade de gestão nos serviços públicos e 

justiça social.  

 

O Plano Plurianual – PPA é o principal instrumento de planejamento 

estratégico para ação do Governo Municipal na implementação das políticas públicas, que 

serão materializadas e que resultarão em bens e serviços à nossa população, não obstante a 

participação popular inicial e, ao 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 pleitos da comunidade com as decisões estratégicas da atual gestão, 

estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos 

públicos. Auxilia, 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, agricultura, 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.  

 
São essas, senhor Presidente, as razões que nos levam a submeter a essa egrégia 

Casa, o Projeto de Lei em anexo. 
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Finalizando, solicitamos a apreciação e aprovação dessa matéria e nos 

colocamos à inteira disposição dessa Casa para quaisquer informações ou esclarecimentos 

adicionais que possam ser necessários para a avaliação desse Projeto de Lei. 

 

 

Dona Emma (SC), 131de julho de 2017. 

                              

 

 

 

 

NERCI BARP 

Prefeito Municipal 
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