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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Wanderley zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
CNPJ Nº: 13.348.479/0001-01

MENSAGEM À CÂMARA MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

e Senhores Vereadores;

De acordo com o que determinam o art. 165, § 1º da Constituição Federal,

tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para submeter à elevada consideração

dessa colenda Câmara Municipal o Projeto de Lei do Plano Plurianual do Município, para

o período 2010/2013.

O Plano Plurianual que ora temos a satisfação de apresentar, representa o esforço

e a determinação do nosso governo no sentido de construir um futuro melhor para a

população do Município, focado no desenvolvimento humano – traduzido em qualidade

de vida e justiça social - e no incremento da competitividade econômica.
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O ato de planejar significa, sobretudo, sistematizar a visão de futuro, antecipar ações e medidas que permitam caminhar na
direção desejada e responder aos desafios apresentados pelas múltiplas dimensões de uma realidade em transformação. Fruto dessa
visão de futuro e de um processo de construção coletiva, que envolveu mecanismos efetivos de consulta e participação dos diversos
setores de governo na formulação das proposições, o Plano Plurianual expõe, de forma sistematizada, os avanços que o nosso
Município projeto para o período 2010-2013, em função dos imensos desafios que tem a superar na área social e econômica.

O próprio processo de construção deste Plano traduz a prioridade absoluta que o Governo municipal irá conferir nos
próximos quatro anos às ações voltadas para promover a inclusão social. Isso ocorre na medida em que as diretrizes e estratégias
estabelecidas forem sendo realizadas, com o objetivo maior de avançar no combate à pobreza e às desigualdades sociais, de modo a
elevar expressivamente o índice de desenvolvimento humano do município.

O Planejamento do projeto, assim, a consolidação das ações voltadas para o pleno atendimento ao cidadão nas áreas de
educação, saúde, habitações, cultura e segurança pública, de modo a assegurar a qualidade dos serviços básicos. Ao lado disso, o
PPA estabelece ações que objetivam a geração de emprego e renda, a integração física e econômica, através de ações de infra-
estrutura.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
CNPJ Nº: 13.348.479/0001-01

O Plano Plurianual aqui apresentado é um instrumento voltado para a gestão de resultados, através da

definição clara de objetivos e metas e da avaliação permanente dos caminhos percorridos para alcançá-los.

Wanderley (Ba), 28 de Agosto de 2009.

Bionô Roque das Chagas

Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
CNPJ Nº: 13.348.479/0001-01

  LEI  Nº- 234  de 16 de Setembro  de 2009.

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo Município de WANDERLEY – BA, para o período 2010/
2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou

e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual de Governo do Município de WANDERLEY, para o quadriênio

2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o

período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em

despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos

integrantes desta Lei.
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Art. 2º - As Leis Orçamentárias Anuais apropriarão, para os exercícios correspondentes ao período de que

trata o art. 1º, as metas da Administração Municipal, compatibilizadas, segundo os parâmetros que vierem a ser

estabelecidos nas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias, obedecidas às disponibilidades previstas dos recursos.

Art. 3º. – Fica o poder executivo autorizado a adequar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de

2010, com as ações modificativas constantes do anexo II desta Lei.

Art. 4º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos

programas serão propostos pelo Poder Executivo, mediante Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei

específico.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão  ocorrer

por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa,

as modificações conseqüentes.
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Parágrafo Único – De acordo com o disposto no Caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a

adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras

modificações efetivadas na Lei Orçamentária anual.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das

ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos do programa.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

                            Gabinete do Prefeito Municipal de Wanderley (BA), em 16 de Setembro de 2009.

Bionô Roque das Chagas

Prefeito Municipal
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