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Ofício GP n° 314-2021 •_i  n 
Ilhabela, 27 de setembro de 2021. 

"Encaminha Projeto de Lei que dispõe sobre o 

Orçamento do Município para o exercício de 2022". 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em obediência à Lei Orgânica do 

Município, para a apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa, projeto de lei 

que dispõe sobre a Lei Orçamentária do Município de Ilhabela para 2022. 

A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação 

pertinente, particularmente a Lei Federal n°4.320/64, a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de 

maio de 2000, (LRF) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as instruções e 

portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério 

da Fazenda. 

Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os 

demais instrumentos da sistemática de planejamento de que trata o art. 165, II, § 20, da Constituição. 

As metas fiscais para o exercício de 2022 tiveram como parâmetro a revisão das estimativas de 

receita de 2021, através de estudo elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Financeira com 

a colaboração e apoio da Empresa Plangov Planejamento Ltda, no que diz respeito sobre as 

principais tendências e perspectivas dos cenários esperados para o último quadrimestre de 2021 e 

para o ano 2022, relacionados com o comportamento da pandemia da Covid-19, as expectativas do 

valor da produção dos campos do Pré-Sal de Lapa e Sapinhoá e os prognósticos sobre a inflação 

e o crescimento da econômico nos âmbitos nacional, estadual e local. 

O projeto de lei orçamentária ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa observa 

os programas concebidos no Plano Plurianual de Investimentos para o período 2022/2025, 

elaborado nos termos do art. 165, § 11, da Carta Magna e classificações definidas pelas normas 

"Ilhabela" Cidade brasileira campeã de preservação da Mata Atlântica. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































