
DECRETO EXECUTIVO Nº 013/2017 

 

INSTITUI O PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DEMOCRÁTICOS, INSTITUI A 
COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL 
DEMOCRÁTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

  VALOIR CHAPUIS, Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos do inciso IV, art. 53, 

da Lei Orgânica do Município, com base Constituição Federal de 1988 em seu art. 165, inciso I, § 

1º, e 

  Considerando a necessidade de acompanhar as ações de mobilização e as 

propostas da participação popular no PPA 2018 a 2021; 

  Considerando que em 20 de março de 2017, nossa Coqueiros do Sul completou 

25 anos de história e de emancipação político-administrativo, construída com muitas mãos, muitos 

sonhos e muito trabalho, integrando diversas etnias e imigrantes, desbravadores que num 

conjunto de cores e suores, projetaram, vivem e desejam uma Coqueiros do Sul cada vez melhor; 

  Considerando que a construção do Planejamento Municipal exige uma mudança 

radical de metodologia, integrando as diferentes áreas governamentais e demandas da 

sociedade, definidas através de ampla participação da população, na sua elaboração, 

monitoramento e avaliação, em especial de curto prazo, do Município de Coqueiros do Sul, da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018 e da Lei Orçamentária Anual – LOA 2018 e de médio 

prazo, representado pelo Plano Plurianual Municipal – PPA 2018/2021. 

  Considerando que o Plano Plurianual Municipal representa a mais importante 

ferramenta de planejamento governamental estratégico e de gestão das políticas públicas, não 

somente pela obrigação constitucional de sua elaboração, mas principalmente pela necessidade 

que os municípios têm de racionalização dos insuficientes recursos públicos frente à grande e 

crescente demanda de ações e serviços reclamados pela sociedade; 

  Considerando a vontade política da administração em construir um processo 

amplo e democrático de participação social, de forma a consolidar a democracia e ampliar o 

capital social do Município, 

 

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica instituído o Planejamento e Orçamento Democráticos, tendo como eixo central 

a elaboração do planejamento municipal de curto e médio prazo do Município de Coqueiros do 



Sul, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018 e da Lei Orçamentária Anual – LOA 2018 e 

de médio prazo, representado pelo Plano Plurianual Municipal – PPA 2018/2021. 

  Art. 2º. O planejamento e orçamento democráticos, contempla especificamente o 

Planejamento Governamental e Orçamento Público, constituindo-se como um instrumento efetivo 

de moderna gestão pública, através de um processo de participação direta da comunidade, 

contribuindo com a qualificação das políticas públicas e com a política de desenvolvimento local. 

Art. 3º. Constituem os princípios e diretrizes básicas do Planejamento e Orçamento 

Democrático: 

I – a promoção da participação efetiva da comunidade e do exercício ativo da cidadania, na 

definição de políticas públicas; 

II – o fortalecimento do poder local; 

III – a gestão participativa e democrática, descentralizada, compartilhada, intersetorial e 

solidária, no estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas da administração municipal, 

especialmente relacionadas com a definição e execução dos programas e ações governamentais; 

IV – a ampliação do controle social e empoderamento da sociedade, através de 

mecanismos de prestação de contas, definição de prioridades e de transparência das políticas 

públicas. 

Art. 4º. Constituem-se objetivos específicos do Planejamento e Orçamento Democrático: 

I – implantar uma metodologia de intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos 

nos processos de governação local, garantindo a participação dos cidadãos e das organizações 

da sociedade civil na definição sobre a afetação e controle social dos recursos e políticas públicas 

municipais; 

II – descentralizar a gestão pública, aproximando o governo do cidadão, na região onde ele 

vive, com respeito às organizações sociais e comunitárias; 

III – fomentar a participação cívica e o diálogo entre os órgãos municipais, os cidadãos e a 

sociedade civil organizada, permitindo a definição dos problemas e o compartilhamento de 

programas, objetivos e metas a serem priorizados pela administração municipal; 

IV – promover o debate sobre o desenvolvimento e poder local integrados, tendo como 

ponto central o ser humano e os interesses coletivos, a qualidade de vida e a sustentabilidade 

econômica, social, política e ecológico-ambiental; 

V – compartilhar com a sociedade a responsabilidade em relação à gestão e as políticas 

municipais e pela definição das ações prioritárias, para que a distribuição de recursos públicos 

aconteça de acordo com as necessidades por ela apontadas; 



VI – instrumentalizar os diferentes atores governamentais e não governamentais do 

município, na elaboração, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual Municipal, de forma 

estratégica e participativa, com transparência das ações e dos gastos públicos. 

Art. 5º. Esta ação vincula-se diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal, através da 

Secretaria de Administração, Planejamento, Indústria, Comércio e Habitação. 

Art. 6º. A instancia inicial do processo proposto consiste na realização de audiências 

públicas regionais, abertas à população em geral, com levantamento e discussão das demandas 

comunitárias, para efeitos de se consubstanciarem em ações e adequações aos programas 

orçamentários. 

§ 1º - Conjuntamente com as audiências previstas no caput, serão realizadas audiências 

por segmentos, incluindo-se diretamente a sociedade civil organizada, servidores municipais, 

conselheiros municipais que participam dos diferentes Conselhos gestores constituídos, entidades 

empresariais e de trabalhadores. 

§ 2º - As audiências constituem-se como espaços democráticos de livre manifestação da 

sociedade, de forma individual e ou através de entidades constituídas. 

Art. 7º. São objetivos e atribuições das audiências: 

I – levantar os problemas, as demandas e as prioridades comunitárias e por segmento; 

II – apresentar e debater propostas e programas municipais; 

III – submeter as ações e serviços governamentais à crítica da população, bem como a 

prestação de contas da administração municipal. 

Art. 8º. Constam como etapas do Planejamento e Orçamento Democráticos: 

I – Etapa Preparatória – Prevê a fundamentação jurídico-legal do processo, a formação e 

sensibilização da Equipe de Trabalho (Comissão Municipal de Acompanhamento do Plano 

Plurianual Municipal) sobre a metodologia do planejamento estratégico, voltado à elaboração e 

gestão do Plano Plurianual. 

II – Etapa “Ouvindo nossa Comunidade” – Você conhece, você decide – Prevê a realização 

das audiências públicas comunitárias e por segmento, conforme previsto no artigo 6º deste 

decreto, com a escolha da Equipe de Trabalho (Comissão Municipal de Acompanhamento do 

Plano Plurianual Municipal). 

III – Etapa Tático-Operacional – Consta a apresentação da analise orçamentária para o 

quadriênio, com os atores envolvidos, com o estabelecimento de prioridades gerais e setoriais do 

município, que serão convertidas em Projetos pelos órgãos setoriais, e ações de desenvolvimento 



socioeconômico local, com os respectivos objetivos, metas e indicadores, dentre outros, conforme 

as decisões resultantes das audiências públicas realizadas. 

IV – Etapa de Validação do PPA – Prevê a análise da consistência  e da viabilidade física e 

financeira da programação setorial elaborada, que após concluída na forma de minuta, será 

submetida à aprovação da Equipe de Trabalho (Comissão Municipal de Acompanhamento do 

Plano Plurianual Municipal) designada pelo Prefeito Municipal, que após analisado e validado, 

será  adequado em códigos, valores e linguagem, mensagem, projeto de lei e anexos que 

compõem o PPA, com entrega ao Poder Legislativo Municipal para análise e deliberação. 

VII – Etapa de Gestão do PPA – Elaborado e aprovado o PPA inicia-se a sua execução, 

exigindo da administração a criação de canais abertos com a sociedade, com transparência e 

acesso às informações, para acompanhamento dos indicadores e avaliação do mesmo, tanto em 

relação aos seus resultados finais quanto aos seus processos intermediários. 

Art. 9º. A Equipe de Trabalho (Comissão Municipal de Acompanhamento do Plano 

Plurianual Municipal), será vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal, e será 

composto por representantes dos órgãos do Poder Executivo e das entidades da sociedade civil, 

sejam eles: 

I – Representantes do Poder Executivo Municipal composto por 01 (um) membro titular de 

cada secretaria e/ou departamentos municipal; 

II – Representantes da Sociedade Civil composto por 01 (um) membro titular de cada 

entidade civil organizada devidamente constituída e em pleno e regular funcionamento no 

Município. 

Parágrafo único – A designação dos membros da Equipe de Trabalho (Comissão Municipal 

de Acompanhamento do Plano Plurianual Municipal), será feito por ato próprio do Poder Executivo 

Municipal, após a edição do presente decreto. 

Art. 10. Compete a Equipe de Trabalho (Comissão Municipal de Acompanhamento do 

Plano Plurianual Municipal), participar de todo o processo de planejamento e dos critérios a serem 

utilizados na definição e destinação de recursos, de acordo com as prioridades definidas, 

acompanhamento e fiscalização da execução das peças orçamentárias do Município de 

Coqueiros do Sul/RS. 

Art. 11. São atribuições dos Conselheiros que integram a Equipe de Trabalho (Comissão 

Municipal de Acompanhamento do Plano Plurianual Municipal): 

I – Participar diretamente em todas as instâncias e reuniões do Equipe de Trabalho 

(Comissão Municipal de Acompanhamento do Plano Plurianual Municipal); 



II – aprovar, acompanhar e fiscalizar todas as peças orçamentárias, desde sua elaboração 

até a conclusão das ações, obras e serviços previstos;  

III – socializar com a sua comunidade ou segmento representado os assuntos relevantes 

ou de interesse, objetos de tomada de definição; 

IV – propor e discutir os critérios para seleção de demandas das ações, obras ou serviços 

nas comunidades e distritos do Município; 

V – encaminhar as demandas de sua comunidade ou de seu segmento em prazo 

determinado pelos prazos orçamentários; 

Art. 12. Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão 

utilizados recursos orçamentários próprios. 

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul – RS, em 11 de março de 2017. 
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