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Ofício nº 047/2021 

Salto do Lontra, 24 de agosto de 2021 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

 

Tem o presente a finalidade de encaminhar, para 

que seja analisado e votado o Projeto de Lei nº 027/2021, que dispõe sobre o 

Plano Plurianual – PPA, para o período de 2022 a 2025. 

 

Os objetivos e justificativas estão anexo ao 

presente Projeto de Lei. 

 

Colocamo-nos ao inteiro dispor desta Casa de 

Leis, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, para a perfeita 

análise do aludido Projeto de Lei. 

 

Limitados ao exposto e aproveitamos a 

oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

Prefeito Municipal 

 

Exmo. 

Sr. João Carlos Dalberto 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra. 
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JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 027/2021 

 

 

O presente Projeto de Lei versa sobre o Plano 

Plurianual – PPA, para o período de 2022 a 2025. 

 

Neste projeto de Lei, em virtude da 

obrigatoriedade imposta pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei 

Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), está acompanhado dos anexos definidos nas aludidas Leis. 

 

O Projeto de Lei a princípio da unidade, engloba 

o Poder Legislativo e Poder Executivo Municipal, Administração Direta e Indireta. 

As programações estão dentro da realidade financeira do Município. Para tal foi 

utilizado a memória de cálculo de todas as receitas que compõe os programas que 

estão definidos nos anexos do presente Projeto de Lei. 

 

Diante do exposto esperamos que o Projeto de 

Lei seja analisado e aprovado em sua totalidade. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do 

Lontra, em 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

Prefeito Municipal  
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PROJETO DE LEI Nº 027/2021 

 

Súmula- Aprova o Plano Plurianual do Município 

de Salto do Lontra, Estado do Paraná, para o 

período de 2022 a 2025, conforme específica. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, FERNANDO 

ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, sanciono a 

seguinte: 

 

L E I  

 

 

Art. 1º- Fica aprovado o Plano Plurianual do Município de Salto do 

Lontra, Estado do Paraná, para o período de 2022 a 2025, constituído pelos 

anexos integrantes desta Lei, elaborado em consonância com as determinações 

da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Paraná e da Lei Orgânica 

do Município de Salto do Lontra e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

responsabilidade Fiscal), bem como as suas regulamentações e contendo as 

diretrizes e prioridades para o quadriênio. 

 

Art. 2º- A Lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício 

financeiro indicará os projetos prioritários a serem incluídos no projeto de Lei 

Orçamentária, com a indicação das fontes de recursos. 

 

Art. 3º- Os recursos destinados à cobertura das despesas de 

capital são oriundos de convênios, operações de créditos, receitas próprias e 

transferências do governo Federal e Estadual.  
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Art. 4º- As alterações na programação das despesas, assim como 

as suas alterações, decorrentes dos aumentos ou diminuição nas metas em face 

de compatibilização da despesa orçada com a receita prevista em cada exercício 

financeiro, serão promovidas mediante lei específica do Poder Executivo, 

encaminhada ao Legislativo conforme a necessidade do município. 

 

Art. 5º- O Poder Executivo fica autorizado a: 

I – alterar o órgão responsável por programas e ações; 

II – alterar os indicadores dos programas e seus respectivos 

índices; 

III – incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas; 

IV – adequar às metas físicas de ação orçamentária para 

compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto ou unidade de medida, 

efetivadas pela Lei Orçamentária; 

V – proceder aos ajustes decorrentes de emendas ao projeto de 

Lei Orçamentária que reflitam alterações no projeto do Plano Plurianual. 

 

Art. 6º - No transcurso de cada exercício os programas poderão 

ser alterados em decorrência de convênios e créditos adicionais, conforme 

determine a Lei Orçamentária. 

 

Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra em 17 de Março 

de 2021. 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

Prefeito Municipal 


