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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE  O PLANO PLURIANUAL 2006 A 2009 

 
 
 
A estimativa das receitas para este Plano Plurianual seguiram as mesmas premissas adotadas pelas 
outras instâncias de governo, ou seja, os mesmos parâmetros que usaram o governo do Estado de 
São Paulo e o governo Federal.   
 
 
Duas foram ás condições observadas para a estimativa das receitas do município. O primeiro diz 
respeito ás condições internas, ou seja, a análise das receitas dos exercícios passados. As receitas 
realizadas dos três últimos anos foram observadas e foi traçada uma trajetória de crescimento. O 
ano de 2005 foi desconsiderado das análises por estar sendo considerado um ano atípico na 
realização das receitas. Os valores orçados deverão ficar aquém dos valores que deverão ser 
efetivamente realizados.  
 
 
Do cenário externo, observou-se ás estimativas dos índices inflacionários e do PIB – Produto Interno 
Bruto, do Estado de São Paulo. Considerou-se para chegar ás receitas estimadas uma inflação de 
5,50% para 2006 e de 5% para os anos de 2007, 2008 e 2009. O índice utilizado foi o IGP-DI/FGV 
(Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas). Já as estimativas do 
PIB Estadual (Produto Interno Bruto), foram ás mesmas taxas utilizadas pelo governo do Estado na 
LDO, para 2006. As variações são de 3,70% para 2006; de 3,60% para 2007; de 3,80% para 2008 e, 
mantida a mesma taxa de variação do PIB do ano anterior, para o ano de 2009. 
 
 
Para o ano de 2006 a receita prevista do município de Tatuí é de R$ 78.085.500,00 (Setenta e oito 
milhões, oitenta e cinco mil e quinhentos reais). Para o ano de 2007, os valores previstos chegam a 
R$ 81.521.262,00 (Oitenta e um milhões, quinhentos e vinte e um mil e duzentos e sessenta e dois 
reais). Apresenta uma variação, em relação ao ano anterior de 4,40%. Em 2008, os valores 
estimados de arrecadação de receita são de R$ 85.434.282,42 (Oitenta e cinco milhões, 
quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos). A 
variação em relação ao ano de 2007 é de 4,8%. No último ano do quadriênio a estimativa de receita 
é de R$ 89.449.693,86 (Oitenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e 
noventa e três reais e oitenta e seis centavos).  A receita deverá sofrer uma variação de 4,7% em 
relação ao ano imediatamente anterior.  
 
Os valores das receitas previstas para os anos de 2006 a 2009, anos de vigência deste Plano 
Plurianual, a exemplo do que ocorre com as demais Leis, formadoras do que se convencionou 
chamar de Leis Orçamentárias, estão distribuídas entre os dois Poderes do Município, o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo. 
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Ao Poder Legislativo, cumpridas as solicitações oriundas da própria Câmara de Vereadores, foram 
previstos recursos no valor de R$ 14.984.198,13 (Quatorze milhões, novecentos e oitenta e quatro 
mil, cento e noventa e oito reais e treze centavos).  
O Poder Executivo, neste PPA, cumpre todos os preceitos constitucionais. Está destinando recursos 
acima dos percentuais determinados.  
 
 
Para a Saúde os recursos previstos para o quadriênio totalizam R$ 65.610.585,00 (Sessenta e cinco 
milhões, seiscentos e dez mil e quinhentos e oitenta e cinco reais). Em todos os anos a participação 
da saúde ultrapassa os percentuais obrigatórios. 
 
 
Como a saúde, a educação também cumpre as determinações legais. Os valores destinados a esta 
área estão bem acima dos valores constitucionais obrigatórios. Os valores destinados ultrapassam 
os R$ 97 milhões. Os percentuais em relação à receita do município ficam em torno dos 30%. 
 
 
Em relação ás Secretarias meio, a Secretaria de Planejamento Estratégico e de Desenvolvimento 
Econômico, suas participações deverão ficar aproximadamente em 2,8% das receitas do município a 
cada ano. Já a Secretaria de Fazenda e Finanças, os valores previstos respondem por: 7,73%, em 
2006: 8,16%, em 2007; 6,99%, em 2008 e 4,67% em 2009. A Secretaria de Governo e Negócios 
Jurídicos também tem valores previstos  diferenciados. No ano de 2006, a previsão é de 2,27%; para 
2007, de 2,22%; para 2008, de 2,07% e 2009, de 1,98%. 
 
Na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente os valores previstos também são bastante próximos. 
A participação é de 1,95% em 2006; 2,16% em  2007; 2,17% em 2008 e de 2,31% em 2009.  
 
 
Para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, que foi criada por esta gestão, a previsão 
de recurso é de 2,29%, 2,40%, 2,33% e 2,51%, respectivamente para os anos de 2006, 2007, 2008 
e 2009.  
 
  
No Gabinete do Prefeito, que agrega diversos setores importantes da administração interna, como  
recursos humanos - gestão de pessoal, segurança, trânsito, o Fundo Social de Solidariedade e toda 
á parte de comunicação da Prefeitura, os valores previstos se alteram no decorrer do período. Para 
2006, primeiro ano do PPA, a participação prevista do gabinete na receita total é de 10,40%, 
permanecendo em 10,40%, em 2007. Em 2008 é de 9,86% e em 2009, último ano de vigência deste 
plano, chega a 9,82%. 
 


