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ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 

GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM N° 011/2016, URUOCA-CE, 15 DE ABRIL DE 2016. 

Excelentissimo Senhor Presidente da Camara Municipal de Uruoca. 

Excelentissimos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras. 

Tenho a honra de submeter a elevada consideracAo de Vossas Excelencias, o 

anexo projeto de lei que trata das Diretrizes Orcamentarias, acompanhado das metas 

fiscais, para o exercicio financeiro de 2017, dentro dos padroes exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LC no. 101, de 04 de maio de 2000, alem de obedecer aos 

padrOes da Constituicao Federal, da Lei 4.320/64, das Portarias da STN e do PPA 2014 

a 2017. 

As metas sao as constantes dos anexos que seguem no presente projeto, exigidas 

no art. 4° da LRF, bem como os passivos contingentes exigidos no paragrafo 3° do 

mesmo artigo, ja que o nosso Municipio tern menos de cinquenta mil habitantes e assim 

reza o artigo 63 da LRF. 

A previsAo de arrecadacao do Municipio para o proximo exercicio consta das 

metas, bem como apresenta previsAo de receita para os exercicios de 2016 e 217, 

conforme determinado na LRF. 

NAo tramita no Poder Executivo qualquer projeto que trate de renfincia de receita 

para os prOximos tres exercicios. 

- 	 — 
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ilk,  
poi 	 As receitas de alienacAo de bens do Municipio sap usadas em despesas de 

capital. no setor de investimentos, conforme determina a legislacio, caso existente, 

IMO 
0 Municipio preve urn aumento de receita para o exercicio de 2017, 

considerando a elevacAo da receita propria, o aumento do ICMS, do FPM de 0.8 para 
MO_ 	1.0 e tambem preve aumento nas transferencias legais dos programas de EducacAo, 
WM/ 

IMO 
embora a previstio de alienacAo de bens seja pouco provavel para o exercicio de 2017. 

IMO 

Safide e Acao Social, pelo aumento de atendimento, em virtude da demanda 

populacional. 

IMO 
11111. 	 Quanto as transferencias voluntarias temos previstio de aporte de projetos do 
Mai 

PAC II e transferencias, resultando tambem no recebimento de mais recursos. 

MIS 
Os riscos fiscais slo quace inexistentes, a nAo ser os processos que correm 

MIS 	perante a Justica do Trabalho e a Jugica Comum, mas mesmo assim em pequena 
11110 	quantidade e de valor razoavel, nao correndo outros riscos. 
IPS 

MOW  Para cumprimento do paragrafo Calico do artigo 48 da LRF, o presente projeto de 

lei devera ser discutido em audiencia pnblica , requerendo, assim, a Vossas Excelencias 

que convidem a populacAo local para participar e debater sobre as metas apresentadas, 

para que se possa dar continuidade a transparencia na execucAo orcamentaria e na 

gestAo fiscal de nossa administracao. 
111111 
11111 

Duvidas que porventura surjam por parte de Vossas Excelencias, enfatizo que a 
1110 	nossa assessoria esta a cargo da empresa ROBERTO CLEBER FEITOSA ME 
re 

(Assessoria Contabil Municipal), que desde ja se coloca a inteira disposicAo atraves de 
PO 
Ile 	

seus tecnicos para os esclarecimentos que se fizerem necessarios. 
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Certo de que Vossas Excelencias debated° com o povo o presente projeto e 

chegado a urn consenso das reais prioridades de nosso Municipio, para que possamos 

confeccionar o nosso projeto de lei orcamentaria dentro da otica legal e da realidade 

local, para bem aplicarmos os nossos recursos no exercicio financeiro de 2017. 

Aproveito o ensejo para reiterar protestos do mais elevado apreco e distinta 

consideracao. 

Atenciosamente, 

7-FRANCISCO KILSEM PESSOA QUINO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

,V,I,••■••■•:■•■•■•■•■ 
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PROJETO DE LEI N ° 	, DE 15 DE ABRIL DE 2016. 

Disk& sobre as diretrizes para a 

elaboracdo da lei orcamentciria anual 

para o exercicio financeiro de 2017 e da 

outran providencias. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE URUOCA, no use de suas atribuicbes 

legais, especialmente estabelecidas nos incisos 11 e V, art. 82, da Lei Organica do 

Municipio de Uruoca. 

Fag() saber que a Camara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1 9  0 Orcamento do Municipio de Uruoca, relativo ao exercicio de 2017, 

sera elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da 

presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2 2, do art. 165 da Constituicao Federal, 

art. 42  da Lei Complementar Federal n°. 101, de 04 de maio de 2000, e Portaria n 2 

 03/2008 da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo: 

I - As prioridades e metas da Administracao Piiblica Municipal; 

H - A estrutura e organizacao dos orcamentos; 

III - Os recursos correspondentes as dotacOes orcamentarias destinadas ao Poder 

Legislativo, compreendidas os creditos adicionais; 

1/21 
Rua Joao Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62460-000 - URUOCA CE 

CNPJ: 07.667.926/0001 - 84 Fone/Fax: (88) 3648 -1078 
www.uruoca.ce.gov.br  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		2017-01-31T03:34:40-0300




