
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 011/2017 
 
 
 

Súmula: Altera, dá nova redação a 
alínea “b” do inciso II do art. 10 e 
inclui §§1º, 2º e 3º da Lei Orgânica 
do Município de São Pedro da 
Cipa/MT. 

 
 
 
Art. 1º. Altera, dá nova redação a alínea “b” do inciso II do art. 10 e inclui 

§§1º, 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de São Pedro da Cipa/MT, conforme 
segue: 

 
“Art. 10 (...) 
(...) 
II.  
(...) 
b) Elaborar e aprovar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais, observadas as normas complementares federais e estaduais e 
os seguintes prazos:  

I – o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro 
exercício financeiro do mandato governamental subsequente, será encaminhado à 
Câmara Municipal até 30 de Julho e devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão legislativa; 

II – o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado à 
Câmara Municipal até 30 de Agosto de cada exercício financeiro e devolvido para 
sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 

III – o projeto de lei orçamentária anual será encaminhado à Câmara 
Municipal até 30 de Setembro de cada exercício financeiro e devolvido para sanção 
até o encerramento da sessão legislativa”. 

 
Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 25 de Abril de 2017. 
 
 
 

ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 



MENSAGEM Nº 011/2017 

 
São Pedro da Cipa/MT, 25 de Abril de 2017. 

 
Senhor Presidente: 
 
Usando da prerrogativa que me concede a Lei Orgânica do Município, 

encaminho a Vossa Excelência e a seus nobres Pares, para apreciação dessa Casa 
Legislativa, o incluso Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de São Pedro 
da Cipa/MT, que objetiva a alteração do prazo de encaminhamento do plano 
plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO à Câmara Municipal, 
pelas razões a seguir expostas. 

 
A razão principal para tal alteração é a ampliação do período necessário 

ao planejamento e programação do plano plurianual - PPA. Com efeito, tem sido 
constatada a exiguidade do tempo conferido pela Legislação Federal – quatro meses 
– para o planejamento e elaboração do plano plurianual, eis que o mesmo, não 
bastassem as dificuldades inerentes à complexidade da matéria para a sua 
confecção, a sua elaboração ocorre no primeiro ano de mandato, onde, 
indubitavelmente e é necessário um período de adaptação e conhecimento da 
engrenagem administrativa. 

 
Com efeito, um prazo mais amplo na etapa de planejamento e 

elaboração é fundamental para a consistência, credibilidade e eficácia do plano. Não 
pode ser olvidada a magnitude e relevância do PPA, que compreende diretrizes, 
objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada para 4 (quatro) exercícios. 

 
Por fim, o Poder Executivo objetiva a integração orçamentária da União, 

Estado e Município, uma vez que será possível a elaboração de projeções de 
receitas, metas fiscais e prioridades mais próximas da realidade, já que os projetos 
de lei serão baseados nos cenários econômico e orçamentário estabelecidos nos 
instrumentos de planejamento da União e do Estado, bem como promover ações 
mais planejadas, melhorando ainda a mais a qualidade de vida da população.  

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 25 de Abril de 2017. 
 
 

ALEXANDRE RUSSI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
A Sua Excelência Vereador  
CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ, 
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Cipa/MT. 


