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LEI MUNICIPAL Nº1.176/2005

Dispõe  sobre  o  PLANO
PLURIANUAL  DO  MUNICÍPIO  DE
JERÔNIMO  MONTEIRO-ES para  o
quadriênio 2006 a 2009, e dá
outras providências.

O  PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, no Estado do
Espírito  Santo.  Faz  saber  a  todos  que  a  Câmara  Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Artigo 1º Fica instituído o Plano Plurianual do Município
de  Jerônimo  Monteiro  para  o  quadriênio  2006  a  2009,  em
cumprimento  aos  dispositivos  da  Constituição  Federal  e  Lei
Orgânica Municipal.

Artigo 2º O Plano é elaborado consoante o artigo 165, § 1º
da Constituição Federal, contemplando as despesas de capital,
e  outras  delas  decorrentes,  e  para  as  novas  despesas  de
duração continuada, a serem instituídas no período, bem como o
atendimento aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que dispõem sobre a geração de novas despesas.

Artigo 3º O referido Plano Purianual – PPA, é composto dos
seguintes anexos, que integram o presente Projeto de Lei, e
que destacam a ação do Governo Municipal para o mencionado
período:

ANEXO I – Memória de Cálculo da Receita.
ANEXO II – Memória de Cálculo das Receitas de Educação e

Saúde.
ANEXO III – Repasse de Duodécimo ao Poder Legislativo.
ANEXO IV – Contribuição ao PASEP.
ANEXO  V –  Receitas  Federais  e  Estaduais  Vinculadas  à

Saúde, Educação e Ação Social.
ANEXO VI - Despesas e Receitas com Recursos Vinculados.
ANEXO VII – Apuração da Receita Corrente Líquida e da

Despesa com Pessoal do Poder Executivo.
ANEXO VIII – Despesa de Pessoal e Encargos por Órgãos.
ANEXO IX – Subvenções Sociais e Contribuições.
ANEXO X – Despesas com a Amortização da Dívida e Reserva

de Contingência.
ANEXO  XI –  Destinação  dos  Recursos  Disponíveis  para

Planejamento.
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ANEXO  XII –  Estruturação  de  Órgãos  e  Unidades
Orçamentárias.

ANEXO XIII – Relação de Programas.
ANEXO XIV – Relação dos Programas e Ações do PPA.
ANEXO XV – Programas de Investimentos.
ANEXO XVI – Programas de Manutenção já Existentes.
ANEXO XVII – Novos Programas de Manutenção do PPA.
ANEXO XVIII – Operações Especiais.

Artigo  4º Mediante  projeto  de  Lei  específico,  poderá
ocorrer  alteração  do  plano  ora  apresentado,  nos  termos  da
Constituição Federal, seja modificação dos já existentes, ou
para  exclusão,  ou  inclusão  de  novos  projetos,  desde  que
apontados os recursos para cobertura.

Artigo 5º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de
2006, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em
18 de outubro de 2005.

NEWTON FONSECA VIDAL

Prefeito Municipal
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O  PLANO  PLURIANUAL-PPA  2006-2009  DO  MUNICÍPIO  DE
JERÔNIMO MONTEIRO–ES.

O Plano Plurianual tem o objetivo fundamental de levar o setor
público a planejar de forma mais efetiva as suas ações de
médio  e  longo  prazo,  fixando  diretrizes,  objetivos  e  metas
para  os  investimentos  e  para  os  programas  de  duração
continuada.  O  PPA,  na  verdade,  deve  ser  um  instrumento  de
planejamento estratégico do Poder Público.

Este PPA 2006-2009 do Município de Jerônimo Monteiro-ES foi
elaborado seguindo as normas estabelecidas em nível federal
para os três níveis de governo.

A  metodologia  teve  como  base  uma  visão  estratégica  de
desenvolvimento  do  município  e  a  formulação  de  programas
articulados  a  problemas.  Fundamental  foi  a  participação  do
corpo gerencial e técnico da Prefeitura, que teve um papel
ativo  na  identificação  dos  problemas  e  na  formulação  dos
Programas.

Para estimar a série de receita futura, partiu-se do ano em
que se elabora o PPA. Assim, o PPA 2006-2009 foi elaborado em
2005 e terá como ano base a receita esperada para 2005, como
também para as despesas. Logo, os valores de receitas e de
custos previstos serão apresentados a preços de 2005, isto é,
em valores constantes. Desta forma, um aumento de receita de
um ano para outro refletirá uma maior capacidade de gasto –
será um aumento real de receita. Da mesma forma, um aumento
previsto  de  despesas  estará  exprimindo  um  crescimento  na
quantidade ofertada de bens e serviços ou de obrigações do
Município. 

Nessa  etapa,  tomou-se  especial  cuidado  nas  seguintes
considerações: os limites legais de aplicação de recursos para
as áreas de saúde e educação; os gastos com pessoal e encargos
do Executivo e do Município, os repasses de duodécimo ao Poder
Legislativo, os gastos com amortização e encargos da dívida do
Município, decorrentes de obrigações contratuais. Enfim, foram
preservadas receitas e despesas que, de uma forma ou de outra,
são vinculadas e obedecem à regras legais.

A equipe de Governo procurou refletir da melhor forma possível
os problemas e as demandas da sociedade, através de reuniões
organizadas pelo corpo técnico da Prefeitura. 
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Paralelamente às reuniões comunitárias, sucederam-se reuniões
internas do corpo técnico e administrativo do Município, para
definição  dos  macro-objetivos,  das  ações  públicas  e
direcionamento do montante de recursos disponíveis a cada ano.
Daí,  cada  área  responsabilizou-se  em  consignar  as  ações
necessárias  e  prementes,  dentro  dos  limites  legais  e  dos
recursos disponíveis.

E da junção de todas essas análises e trabalhos, desencadeou-
se  um  conjunto  de  ações,  distribuídas  às  unidades
responsáveis, que atendem os objetivos da atual administração,
suprem as demandas da sociedade local e alavancam o progresso
e o desenvolvimento do Município de Jerônimo Monteiro.

Tecnicamente,  as  orientações  de  ordem  política,  cultural  e
comportamental,  os  programas  de  governo  apresentados  pela
atual administração à época da campanha eleitoral municipal, a
estrutura  física  existente  e  outros  fatores  de  natureza
administrativa, conduziram a metodologia de trabalho para um
modelo específico ao Município de Jerônimo Monteiro, adaptado
conforme sua realidade e apresentado de maneira mais simples
ao modelo sugerido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão para elaboração do PPA.

Dessa forma, o que se apresenta a seguir são os conjuntos de
ações por secretarias/órgãos públicos, classificadas na ordem
em que se encontram no orçamento de 2005, e de acordo com duas
fragmentações: Ações de Investimentos e Ações de Manutenção.
Conceituando-se,  as  primeiras  representam  o  conjunto  de
operações  limitadas  no  tempo,  que  resultam  na  expansão  ou
aperfeiçoamento  da  ação  governamental;  são  os  projetos.  As
ações  de  manutenção  são  o  conjunto  de  operações  que  se
realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da
ação governamental; são as atividades. 

Ao conjunto de ações, sejam elas projetos ou atividades, que
executadas  de  forma  articulada,  buscam  a  solução  de  um
determinado  problema  ou  demanda  da  sociedade,  denomina-se
Programas.  Os  Programas,  por  sua  vez,  são  instrumentos  de
planejamento de longo prazo e configuram-se no elemento sobre
o qual se assentarão as ações, executadas no curto prazo de um
exercício fiscal e correspondentes aos Programas de Trabalho
das  Leis  Orçamentárias  Anuais,  onde  estão  alocadas  as
dotações.

Cada ação tem objetivo, que expressa os resultados a alcançar,
ou seja, a finalidade do programa. Cada ação tem codificação
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de  função  e  subfunção,  de  acordo  com  a  Portaria  Nº  42  de
14/04/1999. Cada ação também foi codificada numa seqüência de
Programas,  definidos  pelo  órgão  técnico  responsável  pela
elaboração do PPA, dado que não há legislação para este fim,
cabendo a cada Município definir a quantidade e a denominação
de seus programas.

Finalmente, o que se vem a seguir é o resultado de todo esse
movimento do público interno e externo e certamente concorrerá
para o sucesso de sua implementação.

Jerônimo Monteiro – ES, 18 de outubro de 2005.

NEWTON FONSECA VIDAL

Prefeito Municipal
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