PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

PARANÁ

PROJETO DE LEI Nº 52/2017
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº. 028/2017

SÚMULA: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021
do Município de Porecatu, Estado do Paraná.

O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à Judiciosa
apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de
Lei:

Art. 1º

Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, em
cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, 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 do Anexo desta Lei.

Art. 2º

As prioridades e metas para o ano de 2018 conforme estabelecidos no
Art. 3º, § 3º da Lei nº. 1.769, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias para 2018, estão especificadas no Anexo III
desta Lei.

Art. 3º

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

Art. 4º

A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano
Plurianual poderá 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
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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.

Art. 5º

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 objetivo do Programa.

Art. 7º

Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 201

8,

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, aos trinta e um
dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (31.07.2017).

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal
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J U S T I F I C A T I V A:
Senhor Presidente da Câmara Municipal:
Submeto, por intermédio de Vossa Excelência, à
apreciação desse Egrégio Legislativo, o anexo Projeto de Lei que dispõe
sobre a instituição do Plano Plurianual do Município para o período de 2018
a 2021, em cumprimento as disposições do artigo 165, § 1º, da Constituição
Federal e demais contida na Lei Orgânica do Município.
O presente Plano estabelece, de forma clara e
racional, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal, para
as despesas de capital e outras dela decorrentes assim como também os
programas de natureza continuada, como, por exemplo, aquelas ligadas à
educação e à saúde de nosso povo.
A proposta que ora encaminho, já por si dispõe
sobre o conteúdo de propósitos desta Administração; de maneira racional,
de modo a possibilitar a manutenção do patrimônio publico e a realização
de novos investimentos, facilitando, assim, ao atual Governo Municipal,
atender compromissos que a população exige da Prefeitura Municipal no
tocante às prioridades que o orçamento público possa suportar.
Cumpre destacar que a elaboração deste Plano de
Metas para os próximos quatro anos contemplou várias ações voltadas
para a recuperação e modernização dos diversos Departamentos e Divisões
do Município e, além destas merecem destaque: aplicação de recursos
próprios em políticas turísticas como o repovoamento de peixes; esportes,
como a reforma do Ginásio de Esportes; habitação e pavimentação
asfáltica; capacitação de servidores; modernização e aquisição de novos
equipamentos; renovação da frota de veículos; melhorias no parque
industrial, visando à geração de empregos; e o aumento constante de
investimentos em ações básicas de saúde e construção de UBS na e
educação cumpre destacar a aquisição de apostilas e reformas de escolas.
Fica evidente no presente Projeto de Lei, a
preocupação deste Executivo em elaborar um Plano Plurianual compatível
com a realidade do Município, o que ocasionou um plano sucinto na
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elaboração do referido Plano Plurianual, haja vista, a dívida de precatórios
que o município possui.
Espera o Executivo Municipal, e a população em
geral, a cooperação já peculiar e de todos conhecidos do Poder Legislativo, no
sentido de quando da inclusão de novas ações nos instrumentos de
planejamento (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA). Isto será necessário uma vez que esta
Administração elaborou e quer realizar um Plano Plurianual dentro da real
capacidade financeira do município.
Desta forma, conto com o apoio e a aprovação
dessa Ilustre Edilidade, que compõe esse augusto colegiado que
representa a vontade soberana do povo.
Sendo dispensáveis maiores justificativas, solicito de Vossa
Excelência e os demais nobres Vereadores seja o mesmo apreciado e
aprovado nos trâmites normais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência e aos seus dignos pares, os sinceros votos de estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal
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MENSAGEM - PROJETO DO PLANO PLURIANUAL REFERENTE AO PERÍODO
DE 2018 A 2021.

Senhor Presidente,

Muito nos honra submeter ao exame dessa edilidade a
compreendida propositura, que trata do Plano Plurianual do Município de Porecatu,
para o período de 2018-2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da
Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de
2000, e lei 4.320/64 e dá outras providências.
A elaboração do projeto de lei observou os preceitos técnicos e
as legislações pertinentes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário,
bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de
Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.
A elaboração do Plano Plurianual que em seu componente
programático, foi centrada em sua essência, na melhoria da oferta e da qualidade
dos serviços públicos prestados ou postos à disposição da comunidade, na
melhoria do padrão de vida do cidadão, mediante sua inserção mais adequada ao
processo produtivo e na diminuição das disparidades entre as pessoas, através da
oferta de políticas públicas eficazes determinadas na essência pelo Plano Diretor.
As ações contempladas pelas entidades componentes da
estrutura do Governo Municipal objetivam atender as prioridades estabelecidas
pela Administração Municipal. A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), vem impondo uma rígida disciplina na execução
do orçamento, obrigando assim o município a diminuir despesas e aumentar a
receita, visando à busca de equilíbrio orçamentário.
A trajetória percorrida pela Administração Municipal demonstra a
busca por resultados superavitários no orçamento municipal que trará benefícios
em todas as áreas sociais de nossa sociedade. Portanto, a responsabilidade da
gestão fiscal pressupõe que a ação governamental seja precedida de propostas
planejadas, e transcorra dentro dos limites e das condições institucionais que
resultem no equilíbrio entre receitas e despesas.
Novas medidas estão sendo implantadas, visando à
racionalização dos gastos, a superposição de órgãos e o incremento das receitas
públicas, para que o Município tenha capacidade de gerar poupança e realizar
investimentos em manutenção e obras, garantindo assim aos munícipes a melhoria
da qualidade de vida e o respeito aos seus direitos individuais e coletivos.
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Este Plano Plurianual apresenta no seu conteúdo propostas que
venham resolver os problemas identificados na atual conjuntura. No entanto,
durante a sua execução, a Administração Municipal poderá incluir novos
programas e ações que norteiam o princípio do crescimento econômico contínuo e
permanente atendendo-se desta forma as necessidades emergentes no Município
em cumprimento a sua finalidade por meio de novos projetos a serem
encaminhadas para apreciação do Legislativo.
As prioridades para o quadriênio foram elaboradas, considerando
os problemas constatados e debatidos reuniões descentralizadas nos territórios. A
execução destas ações estão sendo previstas tendo em vista a perspectiva da
intersetorialidade, complementaridade e articulação das políticas públicas,
observando a busca da otimização na aplicação dos recursos públicos e o
desenvolvimento local como resultado do investimento a ser realizado pelos órgãos
envolvidos.
Conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2018, estamos encaminhando em anexo a relação das prioridades
para o referido exercício fiscal.
Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão
democrática entre o Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa
Excelência o projeto de lei, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para
sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos de 2017.
Esperamos que a matéria receba a necessária e imprescindível
colaboração dessa Casa e possa se transformar em Lei.
Atenciosamente,

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

