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MENSAGEM Nº 076   

 

 

Prezada Senhora, 

 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que “DISPÕE 

SOBRE O PLANO PLURIANUAL  PARA  O QUADRIÊNIO  2018-2021  E  DÁ  OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, para apreciação dessa Casa. 

 

Tenho a honra de me reportar a esta casa legislativa, cumprindo 

o determinado na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, para encaminhar ao 

conjunto de Vereadoras e Vereadores de São Leopoldo, a proposta do Plano Plurianual (PPA) para o 

quadriênio de 2018/2021. 

 

O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento 

estratégico, define diretrizes, objetivos, metas e indicadores.  Deve orientar e ordenar as ações da 

gestão para atingir os objetivos fixados no período de quatro anos, ou seja, é o momento em que as 

ideias/propostas devem ganhar concretude.  

  

Estruturado a partir de Eixos Estratégicos que se expressam em 

Programas e Ações, o PPA deve apontar para o conjunto da sociedade os caminhos para um 

desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável.  

  

Neste contexto, aceitamos o desafio de construir o PPA 

Participativo 2018/2021, resgatando um modelo de administração pública voltado ao exercício da 

cidadania, da transparência, da reorganização e gestão responsável das finanças públicas, do 

atendimento das demandas sociais e a consequente melhora na qualidade de vida, especialmente dos 

que mais precisam e dependem das ações do estado.  

  

Reiteramos que as mudanças necessárias à nossa cidade 

dependem de ampla coalizão social e política, recolocando os mecanismos de participação popular e 

sociedade civil organizada no centro do processo de recuperação que São Leopoldo nos exige.  

  

Mesmo com as dificuldades de uma gestão que se iniciou sem 

um processo de transição, importante momento de diagnósticos e projeções, chamamos a sociedade 

a participar dos debates e construir alternativas em conjunto. Desta forma propomos inaugurar um 

novo ciclo de crescimento, de participação popular, de transparência e de compromisso ético.  

 

Adotamos, por princípio, a participação popular como principal 

método de diagnóstico e de definição de diretrizes futuras. Entendemos que o PPA Participativo é 

uma ferramenta do próprio Orçamento Participativo, tendo raízes dentro deste, para democratização 

dos orçamentos públicos, culminando com a abertura social no processo de planejamento. O diálogo 

estabelecido com a sociedade torna o PPA um importante instrumento de interação entre o 

Município e o cidadão, com vistas à efetividade e transparência, desde a elaboração, passando pela 

execução e culminando na prestação de contas das políticas públicas. 

 

Ilma Sra. 

Vereadora Edite Lisboa  

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 
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Nesta Cidade 

 

Com a participação dos segmentos da sociedade organizada, 

dos Conselhos Municipais e dos cidadãos e cidadãs, que atenderam ao nosso chamado, o governo 

municipal debateu e aprofundou temas acerca de nossa realidade financeira, das necessidades do 

nosso município e definimos prioridades. O processo reforçou uma cultura que qualifica a relação 

do governo com a cidade, gerou um ciclo virtuoso onde a população sai do papel de mera 

espectadora para se tornar corresponsável e parceira atuante na elaboração, aconselhamento e 

monitoramento das políticas públicas. 

 

Tendo o Programa de Governo e os Planos Municipais como 

diretrizes gerais da base estratégica apresentada pelo governo, realizamos seis plenárias temáticas 

(uma para cada eixo estratégico) e oito plenárias regionais (uma para cada região do Orçamento 

Participativo), nas quais a população foi provocada a elaborar diretrizes capazes de projetar a cidade 

como um todo, em todos os seus aspectos, a longo e médio prazo, a partir dos temas que compõem 

os seis eixos estratégicos do governo. 

 

Nossa estratégia de planejamento em curso, que além de 

orientadora da elaboração do PPA Participativo, também orienta a nossa metodologia de gestão que 

organiza os atuais órgãos da administração pública em seis eixos temáticos, sendo eles: 

Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Urbano; Desenvolvimento Institucional; 

Desenvolvimento Social; Saúde; Educação. 

 

As audiências públicas do PPA Participativo discutiram os 

programas e ações divididas em cada eixo.  O resultado deste processo de hierarquização e definição 

destas diretrizes segue detalhada nos anexos incluídos neste projeto de lei 

 

Receita e Despesa  

 

A receita consolidada projetada para o período de 2018 a 2021 

será de R$ 4.671.685.443 (incluindo as transferências financeiras recebidas), sendo R$ 

3.000.628.034 para a administração direta (Prefeitura e Câmara), e R$ 1.671.057.409 para a 

administração indireta (Fundação Hospital Centenário, SEMAE e IAPS).  Os parâmetros utilizados 

para projeção de receita se basearam para arrecadação própria, nas médias anuais acrescidas do 

IPCA projetado para o período e as demais receitas de convênios e transferências a partir da 

expectativa de arrecadação junto a terceiros. 

 

Quanto à despesa, prevista em R$ 4.671.685.443 (incluindo as 

transferências financeiras concedidas) no período entre 2018 e 2021, estarão garantidos os 

percentuais constitucionais destinados às áreas de Educação (no mínimo 25%) e Saúde (no mínimo 

15%). 

 

O Quadro Financeiro e os Desafios 

 

Ao encaminhar este projeto, apresentamos também o cenário 

de extrema gravidade no que se refere às finanças municipais. Inserido em um contexto de crise e 

instabilidade político-econômico nacional, o Governo Federal aplica cortes severos de recursos aos 

municípios, assim como, o Governo do Estado do Rio Grande Sul um contingenciamento de 

recursos que “asfixia” a execução de programas/políticas públicas e impõe à população uma drástica 

redução do papel do poder público no atendimento das suas principais demandas. Soma-se a isso, a 

situação precária das finanças municipais, onde recebemos os cofres públicos com grande aumento 
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da dívida ativa e volumes elevados de despesas, que foram herdadas, e deverão ser honradas por 

nossa gestão ao longo dos próximos anos. 

 

Este quadro nos desafia a um rigoroso controle das receitas 

públicas e a um frequente processo de otimização dos recursos orçamentários, investindo na gestão 

eficiente e em métodos permanentes de definição de metas, construção de indicadores e aferição de 

resultados. Ao longo destes quatro anos, os projetos estratégicos construídos em conjunto com a 

sociedade, somados ao empenho que teremos na recuperação financeira do município, colocarão em 

prática a visão estratégica apresentada neste PPA Participativo: retomada do crescimento, melhora 

na qualidade de vida, modernização democrática e sustentável dos espaços urbanos e gestão 

eficiente com o incremento da oferta dos serviços públicos essenciais como atendimento à saúde, 

qualidade do ensino, geração de emprego e mais segurança. 

 

Desta forma apresenta-se aos nobres vereadores e vereadoras 

o presente projeto de lei do Plano Plurianual Participativo 2018/2021 que norteará os programas, 

ações e investimentos decorrentes, para análise, apreciação e aprovação por esta digna casa 

legislativa. 

 

 

 

 

 

      ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                 PREFEITO MUNICIPAL  
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PROJETO DE LEI 

 

 

Dispõe sobre o Plano Plurianual  para  

o quadriênio  2018-2021  e  dá  outras 

providências. 

 

 

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, 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. 

 

Art. 2º 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 à sociedade; 

 

III -   programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente 

administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos 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. 

 

Art. 3º 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 nos anexos e nas tabelas desta Lei são 

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

deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas  previstas, 

consoante a legislação tributária em vigor à época. 

 

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências 

a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas 

respectivas alterações. 

 

Art. 5º 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 específica. 
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Art.6º 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. 7º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas: 

 

I – Anexo I Demonstrativo da Projeção da Receita 2018/2021; 

 

II – Anexo II Demonstrativo da Projeção da Despesa; 

 

III – Anexo III – Anexo de Metas e Prioridades;  

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal d São Leopoldo, ............................. 

 


