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MENSAGEM N° 22/2013 

                 Niterói, 29 de agosto de 2013.  

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência ao escopo de submeter 

à apreciação dos ilustres Pares dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei 

anexo, dispondo sobre o “Plano Plurianual para o exercício de 2014 a 2017.”. 

  O PPA é um instrumento de planejamento das ações da municipalidade, 

visando melhorar a gestão dos recursos públicos, a transparência na sua utilização e 

consequentemente o aumento da qualidade de vida da nossa população. 

  O Projeto de Lei tem como objetivo estabelecer para o período os 

programas com seus respectivos objetivos e metas da Administração Pública 

Municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas 

aos programas de duração continuada. 

  Mais do que uma obrigação legal, apresentamos esta proposta como um 

poderoso instrumento de planejamento, cujas diretrizes estratégicas são: a 

Modernidade, a Sustentabilidade, a Inclusão Social e a Melhoria da Gestão Pública.  

  Temos desde os primeiros dias de Governo transformado a 

Administração Municipal por intermédio de uma nova cultura de planejamento. 

Elaboramos o Plano de 100 dias, cujas metas foram cumpridas em sua 

totalidade. Estamos em plena execução do Plano Niterói 2013, que estabelece cinco 

metas por órgão da administração pública direta e indireta, que estão sendo 

diariamente monitoradas. O referido Plano anual já tem mais de 50% (cinquenta por 

cento) de suas metas cumpridas em uma demonstração de que estabelecemos 

prioridades e guiamos toda a estrutura de governo de maneira sinérgica e integrada. 
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  A bem sucedida experiência de planejamento dos 100 primeiros dias do 

novo governo e na implementação do  plano para 2013 , estão servindo de subsídio 

para a elaboração de um ousado Plano Estratégico para o Município nos próximos 20 

anos.  

  Estamos demonstrando um compromisso do Governo Municipal com as 

próximas gerações e iniciando uma nova gestão, voltada para resultados de longo 

prazo, que ultrapassam discussões ideológicas, partidárias e mandatos.  

  Para a elaboração do pensar a longo prazo, estamos inovando o 

Planejamento Estratégico a partir da escuta, do diálogo com a sociedade civil e com o 

Poder Legislativo. 

  A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014 aprovada por esta Égrégia 

Câmara foi o primeiro instrumento legal que já prevê a integração de todos os planos, 

de curto, médio e longo prazo, na perspectiva de uma cultura inovadora na 

Administração Pública Municipal.  

  O segundo instrumento legal, este Projeto de Lei do Plano Plurianual 

para o Exercício 2014/ 2017 segue as mesmas diretrizes e fundamentos. Respeita a 

continuidade do que já executamos nos 100 primeiros dias, o que está sendo 

implementado em 2013 e principalmente, as prioridades do Município para os 

próximos quatro anos e as diretrizes fundamentais para os próximos 20 anos. 

A proposta inclui programas que visam à melhoria da qualidade de vida 

de todos no Município, provocando a intensa participação popular, pela instituição de 

instrumentos que permitem a tomada de decisões relevantes no âmbito da 

administração pública; estimulando a prática da cidadania, pelo controle eficiente dos 

programas e pela transparência da gestão.  

  Para consolidar estes desafios, a proposta contempla em toda a sua 

transversalidade, a missão da nova Administração Municipal: servir ao cidadão, com 

políticas públicas, ações e serviços eficientes, que gerem qualidade de vida, 

oportunidades e de inclusão, tornando o Município um instrumento de incentivo e 

geração do desenvolvimento social e econômico e a superação das desigualdades, na 
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busca de atitudes, soluções e medidas que promovam o desenvolvimento sustentável 

de Niterói. 

  Sendo assim, conto com o apoio dessa ilustre Casa Legislativa para 

análise e apreciação do presente projeto de lei. 

  Por fim, aproveito para renovar meus protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

RODRIGO NEVES 

PREFEITO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

VEREADOR PAULO ROBERTO MATTOS BAGUEIRA LEAL 
PRESIDETENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI 
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Projeto Lei n° 198/2013 – Mensagem Executiva                                                            

Dispõe sobre o Plano Plurianual 

para o período de 2014/2017. 

                                                           

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao 

disposto nos arts. 165, § 1º, da Constituição Federal e art. 129, da Lei Orgânica do Município de 

Niterói, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos e metas da 

Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada. 

 

Art. 2º - A inclusão, exclusão ou alteração dos Programas constantes desta Lei serão propostos 

pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico. 

 

Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado, em virtude de alteração na sua estrutura 

organizacional, a remanejar Programas e Indicadores de Programas aprovados pela presente Lei. 

 

Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, poderão 

ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

§1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir, alterar e transferir ações e respectivas 

metas, nos casos em que tais modificações não resultem no desequilíbrio entre receita e despesa. 

 

§2º - Fica o Poder Executivo autorizado, em virtude de alteração na sua estrutura organizacional, 

a remanejar ações e respectivas metas, aprovadas pela presente Lei. 

 

Art. 4º  - Os valores constantes dos quadros  e  tabelas  do  Plano Plurianual  foram   estimados   

em valores correntes de 2013, devendo o valor final de cada Projeto/Atividade ser determinado 

quando de sua implementação pelo respectivo Projeto Executivo. 
 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Niterói, 26 de agosto de 2013. 

 

RODRIGO NEVES - Prefeito 


