PROJETO DE LEI Nº 89/2017 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL



DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MATÃO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021.





Art. 1º - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MATÃO para o período de 2018 a 2021, 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. 2º - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º - O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indique os recursos necessários para tal.

Art. 4º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão.

Art. 5º -  O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Palácio da Independência, aos................................





JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
PREFEITO MUNICIPAL



PROTOCOLO Nº 1664/2017, 
DE 31/07/2017   ÀS 16:24 HS.
_________________________
funcionário(a):





OFÍCIO Nº 357/2017 G.P.


					Matão (SP), 31 de julho de 2017.

Ao
Excelentíssimo Senhor
VALTER LUIZ TREVIZANELLI
DD. Presidente da Câmara Municipal de
MATÃO - SP

Senhor Presidente:


				Anexo ao presente, estamos remetendo por intermédio de Vossa Excelência, para a devida apreciação dos nobres integrantes desse Egrégio Legislativo, o PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MATÃO PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021, discutido em Audiências Públicas realizadas nos dias 10 e 28 de julho de 2017, em consonância com as disposições contidas no parágrafo único, do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2000.
				Referido projeto, constituído pelos Anexos I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos; Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental e Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras, contempla a expansão e o aprimoramento das ações governamentais para os próximos quatro anos (2018 a 2021), e cumpre todos os pressupostos legais e constitucionais vigentes e aplicáveis.						
				Valemo-nos da oportunidade, para reiterar a Vossa Excelência e dignos pares os protestos da mais elevada estima e real apreço, colocando-nos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,


JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
PREFEITO MUNICIPAL
















