
LEI Nº 1.679, DE 31 DE AGOSTO DE 2021  

 

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Aurora/SC para 

o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências 

 

O Prefeito Municipal de Aurora, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes 

deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciono a presente Lei: 

 

Capítulo I 

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL 

 

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município para o exercício de 2022 a 

2025, em cumprimento do dispositivo no §1º do art. 165 da Constituição Federal e do inciso I, 

§1º, do art. 140, da Lei Orgânica do Município de Aurora.  

 

Art. 2º O Plano Plurianual é instrumento de planejamento governamental que define as 

diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das 

políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental e orientar a 

definição de prioridades.  

 

Art. 3º O Plano Plurianual tem como diretrizes:  

I – valorização do cidadão como motivo de qualquer ação governamental; 

II – forte ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano; 

III – a excelência na gestão. 

 

Capítulo II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

 

Art. 4º O Plano Plurianual reflete as políticas públicas e organização a atuação governamental 

por meio de programa, diagnostico, diretrizes, objetivos, ações e metas: 

 

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização 

dos objetivos pretendidos; 



II – diagnósticos: a identificação da realidade existente, de forma a permitir a identificação, a 

caracterização e mensuração dos problemas e necessidades: 

III – diretrizes: conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar 

atuação governamental; 

IV – Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações 

governamentais; 

V – Ações: o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução 

do programa; 

VI – Metas: os objetivos quantitativos em termos de produto e resultados a alcançar. 

 

Art. 5º Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos: 

I – demonstrativo da receita para o quadriênio 2022/2025; 

II – planilha de identificação de ações do PPA para o quadriênio 2022/2025. 

 

Art. 6º Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com 

projeção de inflação de 4,55 % ao ano. 

 

Capítulo III 

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS 

 

Art. 7º Os programas constantes do Plano Plurianual estarão expressos nas Leis de diretrizes 

orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. 

 

Art. 8º Os valores previstos no Plano Plurianual serão automaticamente atualizados pelas leis 

de diretrizes orçamentárias e orçamentárias anuais.  

 

Art. 9º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim 

de compatibilizar a despesa orçada com receita estimada em cada exercício, de forma a 

assegurar o equilíbrio das contas públicas.  

 



Art. 10. O Plano Plurianual somente poderá ser alterado por Lei especifica votada pela 

Câmara Municipal.  

 

Capítulo IV 

DA AVALIAÇÃO E TRANSPARENCIA DO PLANO 

 

Artigo 11. A lei de diretrizes orçamentárias definirá anualmente e para cada exercício a forma 

de avaliação dos resultados.  

 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

AURORA/SC, 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

ALEXSANDRO KOHL 

Prefeito Municipal 

 


