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A Lei n» 4 320 de 17 de março de 1964, condici

onou às administrações Públicas apresentarem um Plano Plurienal de aplica
çâo de Capital, abrangendo o período de 3 (três) anos, por onde provada a
ação construtiva do administrador público, no bom emprego dos dinheiros /
públicos. Não se trata de inovações de vez que as normas gerais de Direi
to Financeiro disciplina que a apresentação do Orçamento sej.a acompanhada
de um quadro demonstrativo das Despesas de Capital, abrangendo o período
de, pelo menos de tres anos. A medida em causa tem por objetivo forçar

o

Poder Público, em todos os três níveis de Governo, a projetar no teraoo os
seus Investimentos e a planejar a sua ação.

í

A Bmenda Constitucional n^ 18 de 1^ de dezembro

de 1965,.oue institui a nova descriminação de Rendas, impôs aos Sstados e

Municípios a obrigação de aplicarem como Despesas de Capital pelo menos /
50^0 (cincoenta) por cento do que receberam a título de Fundo de Participa
ção, ou seja, a metade das antigas q,uota dos impostos de Renda e Consumo,

os quais passaram agora, a ter destinarão obrigatória em investimentos

e

outras despesas de Capital, forçando assim, aos Prefeitos Municipais a

sar sistematicamente em termos de aplicação de Capital para os recursos /
que dispõem.

A falta da elaboração e apresentação

do Plano/

Trienal, para despesas do Capital, implicará em Sanções graves contra o
Sxecutivo Municipal, iniciando pela suspensão do pagamento das quotas a
que faz jus.

O contraste entre a demanda dos Serviços Públiffis
e o volume de recursos de que dispõem as

entidades governamentais para a

tendê-los, é cada vez maior. As populações exigem do Poder Público servi
ços melhores e mais variados, num desejo natural de progresso econômico e
Social de participarão nos benefícios da civilização, num anseio, enfim ,
de desenvolvimento para as suas comunidades.

Por isso, é necessário orientar racionalmente a
ação governamental de modo que todas as oossiveis alternativas de emprego

dos dinheiros públicos sejam bem ponderadas e escolhidas, finalmente, aq^

