Prefeitura Municipal de

TAP

TIBA

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Tapiratiba, Estadode
Paulo, para o período de 2022 a 2025.

Ramon JesusVieira, Prefeito Municipal de Tapiratiba, FAÇOSABER,que
a Câmara Municipal de Tapiratiba, em Sessão realizada no dia
_j
1__ r aprovou o Projeto de lei nº 032/2021, e eu sanciono
e promulgo a seguinte lei:

Art. 12 - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Tapiratiba,
Estadode São Paulo para o período de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165,
inciso I, § 1º, da Constituição Federal.

I

Parágrafo Único. O Plano Plurianual do Município de Tapiratiba, Estado
de São Paulo, constituído pelos anexos I, II, III e IV constantes desta lei, será executado nos
termos da lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.
Art. 22 - A lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro
indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentário, com
indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesasnão deverá ultrapassar a
previsão das receitas.
Art. 32 - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de
execução, mediante lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indiquem os
recursos necessáriospara tal.
Art. 42 - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize
tal inclusão.
Art. 52 - O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas
a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a
asseguraro permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.
Art. 62
as disposiçõesem contrário.

-

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
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EXPOSICÃO DE JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente:

Tenho a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência
e dos demais Nobres Edis, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 12, e no
artigo 35, parágrafo 22, inciso I, das disposições transitórias da Constituição Federal,
promulgada em 05 de outubro de 1988 e da Lei de Responsabilidade Fiscal,Lei Complementar
N.2: 101/00, de 04 de maio de 2000, o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025,
discutido em audiência pública.
Observa-se que este plano, que
planejamento e orçamento deste município, está sendo
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022,
planejamento estará sujeito a receber sugestões e
Legislativo.

é o marco inicial do processo de
elaborado em sintonia com a Lei de
e tratando-se de documento de
aprimoramentos por parte deste

Esperamos que este Projeto de Lei permita uma discussão democrática
entre Executivo e Legislativo sobre orientações para definição dos objetivos e metas da
administração municipal para o período de 2022 a 2025.
Sendo o que se apresenta para o momento aproveito a oportunidade
para renovar os protestos da mais alta estima e distinto apreço.
Atenciosamente.

Prefeitura Municipal de Tapiratiba, 25 de agosto de 2021.
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