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Prefeitura do Municipio de Tiete
ESTADO DE SAO PAULO

LEI N°. 3.857/2021
AUTOGRAFO N° 3.416/1.386/2.021
Projeto de Lei n° 45/2.021 de autoria do Poder Executive
“Estabelece o Plano Plurianual do Municipio para o periodo 2022 a 2025 e define as
metas e prioridades da administragao publica municipal para o exercicio de 2022”.

VLAWIIR DE JESUS SANDEI, Prefeito do Municipio de Tiete, no uso de suas
atribuigoes legais,
FAZ SABER, que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga, a seguinte:

LEI N°. 3.857/2021

Art. 1° - Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1°, da Constituigao, o
Plano Plurianual (PPA) do Municipio para o quadrienio 2022/2025, no qual sao
definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administragao publica municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relatives aos
programas de duragao continuada, na forma dos Anexos I a V.
§ 1° - Pica o Executive autorizado a modificar a unidade executora ou o
orgao responsavel por programas e agoes e os indicadores e respectivos indices, bem
como a adequar as metas fisicas em fungao de modificagoes nos programas ditadas
por leis, por leis de diretrizes e por leis orgamentarias e seus creditos adicionais.
§ 2° - O Plano Plurianual compreende a atuagao de todos os orgaos da
Administragao Direta e Indireta do Poder Executive, inclusive da Camara Municipal.
Art. 2° - Sao estabelecidas para o quadrienio 2022/2025, as seguintes
diretrizes norteadoras da execugao dos programas e agoes a cargo dos orgaos
municipais:
I. Melhoria na qualidade dos servigos administrativos e no atendimento
aos cidadaos;
II. Redugao do deficit habitacional;
III. Defesa do meio ambiente;
IV. Na educagao, priorizagao na educagao basica;
V. Racionalizagao dos gastos publicos correntes para liberar cursos
para investimentos;
VI. Promogao e incentive a produgao cultural e turistica;
VII. Ampliar o acesso da populagao aos servigos de saude,
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VIII. Fomento de atividades geradoras de desenvolvimento economico e
social.
Art. 3° - As estimativas das receitas e dos valores dos programas e agoes
constantes dos anexos desta lei sao fixadas exclusivamente para conferir
consistencia ao Plano, nao se constituindo em limites para a elaboragao das leis de
diretrizes orgamentarias, das leis orgamentarias e das suas modificagoes.
Art. 4° - Nas leis orgamentarias ou nas que autorizarem a abertura de creditos
adicionais, assim como nas leis de diretrizes orgamentarias, e nos creditos
extraordinarios poderao ser criados novos programas ou agoes ou modificados os
existentes, considerando-se, em decorrencia, alterado o Plano Plurianual.
Art. 5° - As metas e prioridades da administragao publica municipal para o
exercicio de 2022, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2°, da Constituigao,
sao as fixadas no Anexo VI, integrantes desta Lei.
Art. 6° - Esta Lei entra emrvigohna data de sua publicagao.

Tiete, 24 de ndvembro de 2.021.

VLAMIR DE JESUS SAN DEI
PREFEITO
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