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Mesópolis, 26 de agosto de 2021. 

Oficio nº 143/2021 
  

Exmo. Sr. 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

Senhor Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao 

mesmo tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o Projeto de Lei nº 

020, de 26 de agosto de 2021, que prevê “Dispõe sobre o Plano Plurianual 

período 2022/2025 para Município de Mesópolis e dá outras 

providências”., para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres 

Vereadores, para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos 

sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração. 

I     Atenciosamente, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 020/2021. 

Mesópolis, 26 de agosto de 2021. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 
Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto 
de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mesópolis, para 
o período de 2022 a 2025. 

Em obediência ao preceituado no artigo 165, 8 1º da 
Constituição Federal, o projeto estabelece os programas da Administração 
Pública Municipal, com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e 
metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

Ao estabelecer os programas da Administração Pública 
Municipal, com seus respectivos objetivos e indicadores, custos e metas para 
as despesas de capital, levou em consideração a situação econômico- 
financeiro do Município, que pode ser considerada equilibrada, pois não 
possui valor expressivo de dívida fundada. 

Apesar da situação econômico-financeira do município 
ser equilibrada, os investimentos previstos nos anexos do PPA não foram de 
grande vulto, pois foi considerada apenas a capacidade real de arrecadação 
do Município (receita própria e transferências constitucionais do Estado e 
União), sendo as despesas com investimentos (obras e equipamentos) 
vinculados a convênios com Governo Estadual e Federal não foram incluídos, 
por se tratar de transferências voluntárias e não possuir nenhum compromisso 
firmado. 

Na previsão de arrecadação das receitas não foram 
previstas transferências de convênios com o Estado ou União. Da mesma 
forma, nas despesas não foram consideradas investimentos 
(obras/equipamentos permanentes), com fontes de recursos desses entes 
federativos. 

Caso no decorrer da execução do Plano Plurianual, 
houver a ocorrência de assinatura de termo de convenio com a União ou 
Estado de São Paulo para investimentos neste Município, e não previsto 
nesse Plano, o mesmo será objeto de inclusão, através de projeto de lei 
específico, que será encaminhado a esse Legislativo.
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Cabe ressaltar que na formulação das propostas fora 

realizada audiência pública na Câmara Municipal tendo em vista assegurar a 
transparência da gestão fiscal, conforme determina o art. 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade 
para reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada 
estima e consideração. 

Atenciosamente, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 
Mesópolis/SP 

 



  

Rg 
bs ds MR b 

O SA CETESTESTES ESET eee 

Rua 

  

CNPJ: 65.712.069/0001-93 

José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: [17] 3638-8700 - E-MAIL: gabineteBmesopolis.sp.gov.br 

  

PROJETO DE LEI Nº 20 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 
  

“Dispõe sobre o Plano Plurianual 

período 2022/2025 para Município de 

Mesópolis e dá outras 

providências”. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de 

Mesópolis, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal 

de Mesópolis aprovou, e ale sanciona e promulga a seguinte Lei; 

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, 8 1º da 

Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus 

respectivos objetivos, indicadores de custos e metas da administração 

municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos |, Il, Ill e 

IV, que fazem parte integrante desta lei. 

$ 1º - Os anexos Il e Ill que compõe o Plano Plurianual, são 

estruturados em programa, justificativa, objetivos, ações, produto, unidade de 

medida, meta e valor. 

8 2º - Para fins desta lei, considera-se 

| — Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a 

concretização dos objetivos pretendidos; 

| — Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a 

caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades; 

Ill — Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização dos 

ações governamentais; 

IV — Ações, o conjunto de procedimento e trabalhos governamentais com vistas 

a execução do programa; 

V — Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na 

execução do programa; 

VI — Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a 

alcançar. 
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8 3º - O anexo |, que acompanha esta lei, sem caráter 

normativo, contém as informações complementares relativas à receita. 

Art. 2º - Os valores constantes dos anexos |, Il e Ill estão 

orçados a preços de julho de 2021 e poderão ser atualizados em cada 

exercício de vigência do Plano Plurianual, no mês de janeiro, por ato do chefe 

do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de janeiro a 

dezembro do exercício imediatamente anterior. 

Art. 3º - Os programas a que se refere o art. 1º definidos a 

partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo 

básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e 

metas fixadas n a lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação 

estabelecida no Orçamento Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos 

pelo período do Plano. 

Art. 4º - A exclusão ou alteração de programas constantes 

desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo 

Poder Executivo, através de projeto de lei específico. 

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações 

orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento 

municipal seguirá as diretrizes da lei orçamentária anual. 

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar 

indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas 

respectivas met 

as, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do 

Município. 

Art. 7º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as 

metas estabelecidas fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita 

estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas 

públicas. 

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. 
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Art. 10º - O Poder Executivo realizará atualização dos 

programas e metas constantes desta lei ou de suas alterações, quando da 

elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando O 

estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente. 

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mesópolis — SP, 26 d agosto de 2021. 

JOSÉ CARÍOS DA SILVA 
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