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Vassouras (RJ), 29 de julho de 2021. 

 

OFÍCIO/PMV/GP/Nº 602/2021 

 

 

Assunto: Remessa de Projeto de Lei e Mensagem nº 048/2021 

 

Referência: Dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2022 a 2025. 

 

 

                                   Excelentíssimos Senhor Presidente; 

 

Ao cumprimenta-lo, encaminho a essa colenda de Leis o Projeto de Lei 

que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2022 a 2025 e seus anexos, devidamente 

acompanhado com a mensagem nº 048/2021. 

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência protestos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Severino Ananias Dias Filho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ MARIA VAZ CAPUTE 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vassouras - RJ 
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MENSAGEM 
 

Mensagem Nº 048/2021                                                                       Vassouras, 29 de julho de 2021. 
 
Ao Exmo. Senhor 
José Maria Vaz Capture 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vassouras e demais Edis. 
 
 

Senhor Presidente; 
 
É com a grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossa Excelência com a 

finalidade de remeter, em apenso, buscando análise e devida aprovação, Projeto de Lei que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do período de 2022 a 2025. 

 
Determina a Constituição Federal que o Plano Plurianual – PPA visa estabelecer, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

 
Essa lei tem validade pelo período de quatro anos, sendo esta elaborada para os três da 

administração a que for realizada e para o primeiro ano da administração subsequente. 
 
As Diretrizes para elaboração do PPA foram construídas com base em muito estudo sobre 

as reais necessidades da população. 
 
Assim sendo apresentamos os Programas a serem alcançados nos próximos quatro anos 

de Governo, destacando, porém que este projeto ora encaminhado a Vossas Excelências não é uma 
proposta fechada. Portanto, está aberto a contribuições para aperfeiçoamento, de forma que possamos 
melhor atender as necessidades da população nas áreas de Administração, fazenda, Planejamento, 
Educação, Saúde, Assistência Social e Comunitária, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, Infraestrutura, 
Agricultura, Indústria, Meio Ambiente, Comércio e Segurança. 

 
Com estas razões, esperamos que o pronunciamento dessa Câmara Municipal seja 

favorável ao referido Projeto de Lei em anexo e aproveitamento o ensejo para enviar-lhes nossas 
cordiais saudações. 

 
 

Vassouras, 29 de julho de 2021. 
 
 

Severino Ananias Dias Filho 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº           /2021 
 

 
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 
de Vassouras, para o período 2022 – 2025 e 
dá outras providências. 

 
LEI: 

 
CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL 
 

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
para o período de 2022 a 2025 – (PPA 2022-2025), em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da 
Constituição Federal. 

 
Art. 2º O PPA 2022-2025 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, 

objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das 
políticas públicas. 

 
Art. 3º São prioridades da administração pública municipal para o período 2022- 2025: 
I - As metas inscritas no Plano de Governo, que a esta lei acompanha; 
II – Os programas das secretarias municipais identificados nas leis orçamentárias anuais por meio 

de projetos; 
III – Os programas de ação continuada do Executivo Municipal. 
Parágrafo único. No prazo de noventa dias a contar da publicação desta Lei, o Poder Executivo 

informará a Câmara Municipal de Vassouras o montante de recursos a ser destinado no quadriênio 2022-2025 
que atenderão as prioridades elencadas no artigo 3º desta lei. 

 
Art. 4º Para o período 2022-2025, o PPA terá como diretrizes: 
I - O desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social; 
II - A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos; 
III - A garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, regionais, étnico-

raciais, geracionais e de gênero; 
IV - O estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia, profissionalização e 

competitividade; 
V - A participação social como direito do cidadão; 
VI- A valorização e o respeito à diversidade cultural; 
VII - O aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência do gasto público, na 

transparência, e no enfrentamento à corrupção; 
VIII - A garantia do equilíbrio das contas públicas.  

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 
 

Art. 5º O PPA 2022-2025 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio 
de: 
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§1º – Programa: articula conjunto de ações orçamentárias suficientes para enfrentar uma carência 
de gestão, manutenção e serviços do município, em especial os de ordem social, educacional, de saúde e 
demandas de toda ordem dos munícipes. 

I – Objetivo: é o resultado que se pretende alcançar com a realização das ações de governo; 
II - Ação: medidas determinadas pela gestão municipal necessárias ao cumprimento de um 

programa. 
a) Projeto: conjunto de atividades necessárias, limitadas no tempo, para consecução de um 

programa. 
b) Atividade: cada operação necessária para cumprimento de um projeto.  
c) Meta: medida do alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa. 
§2º – Operação especial: voltada para cumprimento de sentenças judiciais, financiamentos, 

transferências, serviços da dívida e refinanciamentos. 
 
Art. 6º Aos valores financeiros consignados nas ações governamentais do Plano Plurianual são 

referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e 
seus créditos adicionais. 

 
Art. 7º A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a inclusão 

de novos programas e ações serão propostas pelo Poder Executivo através de projeto de lei. 
Parágrafo único: fica o Poder Executivo autorizado a: 
I – alterar o órgão responsável por programas e ações; 
II – adequar as metas das ações para compatibilizá-las com as alterações de valões ou com 

outras alterações efetivas que contribuam para a realização do objetivo do programa; 
III – alterar os indicadores de programas e seus respectivos índices; 
IV – incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas. 
Art. 8º - O Poder Executivo poderá firmar instrumentos de cooperação, definindo atribuições e 

responsabilidades das partes, com vistas à execução de programas e ações do Plano. 
§ 1º - O Poder Executivo estimulará a participação da sociedade organizada na avaliação e 

revisão do Plano Plurianual. 
§ 2º - Os compromissos de que trata o caput deste artigo abrangerão os programas e as ações 

que contribuam para os objetivos do Plano Plurianual e definirão as condições nas quais o Município e a 
sociedade civil organizada participarão do ciclo de gestão do Plano Plurianual. 

Art. 9º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal, para o período de 2022 -2025, 
ficam estabelecidas  na forma dos anexos a esta lei. 

 
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de 

janeiro de 2022. 
 

 
Vassouras, 29 de julho de 2021. 

 
 
 

Severino Ananias Dias Filho 
Prefeito Municipal 


