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Excelentissimo Senhor 

N IP 

	

	Vereador Francisco das Chagas Pereira 

DD Presidente da Camara Municipal de Uruoca 

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras 
NIP 

Nip 	 0 dever constitucional de apresentar, tempestivamente, o presente Projeto de Lei 
me 

MENSAGEM N°. 013/2016, de 29 de setembro de 2016. 
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Re co (IX) 
tt , 	1 y. 09. -zoa 

Le° r vice vt 6044t-s.  jtrre, ra 

que dispae sobre a Proposta Orcamentaria do Municipio de Uruoca para o exercicio mei 
financeiro de 2017, em obediencia ao contido no art. 42 § 5° da Constituicao Estadual, 

Noe 	atualizado pela EC 472001, é para mim uma honra. 

A proposta orcamentaria ora encaminhada apresenta o valor global de R$ 

35.089.400,00 (trinta e cinco milhoes, oitenta e nove mil e quatrocentos reais) e esti 

moldada nas necessidades do municipio. Alem disso, os recursos foram alocados em 
011110  

conformidade corn os objetivos contidos na Lei de Diretrizes Orcamentarias e no Plano 0111 
wir 

	

	Plurianual, dando prioridade aos programas voltados para o desenvolvimento social e 

aqueles que contribuem para estruturar o desenvolvimento do Municipio. 

E por meio desses programas que o Municipio promove o atendimento das 

demandas sociais e o desenvolvimento da infraestrutura local, no intuito de melhorar as 

condicOes de vida da populacao uruoquense e buscando sempre cumprir corn o papel 

que nos foi conferido pela Constituicao Cidada de 1988 e pela maioria dos cidadaos 

uruoquenses, na eleicao municipal de 2012, qual sejam a promocao e a defesa dos 

direitos fundamentais dos grupos sociais mais vulneraveis. 
IOW 

Atendemos todas as areas, mas dando prioridade aos idosos, as criancas e aos 

adolescentes e pessoas portadoras de deticiencias, familias carentes de um modo geral, 

pequenos produtores e empreendedores, principalmente os moradores das zonas rurais. 
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Os programas de EducacAo e Safide, que ja sAo definidos constitucionalmente, 

anexos: 

I — Projeto de Lei; 

II — Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas; 

III — Demonstrativo das Receitas por fontes e das Despesas por usos; 

IV — Demonstrativo das Receitas por fontes e das Despesas por funcOes; 

V — Receita segundo as Categorias economicas — Consolidadas; 

VI — Programas de Trabalho; 
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1/01 	 estao dentro dos parametros legais. 

Os gastos corn despesa de pessoal, conforme define a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, ficou no percentual de 51,95%. 

Quanto as receitas proprias e transferencias que compoem o calculo do Repasse 

ao Legislativo, conforme define a Emenda Constitucional n°. 58/2009, o percentual 

NIP 	ficou em 6,9% e o valor do repasse é de R$968.600,00, estando, portanto, dentro da 
110 legalidade que é de ate 7%. 

No bojo da proposta aqui encaminhada, constam obras que desenvolverao 

certamente o municipio, bem como a recuperacao de outras para continuarem 

cumprindo corn os objetivos para os quais foram idealizadas e construidas, ji que 
ono 

introduzir melhoramentos sempre sera uma acAo benefica em equipamentos 

desgastados. Alem disso, a grande maioria delas esta atrelada a recursos vinculados 

sie 

	

	receitas do Estado e da UniAo, em forma de convenios celebrados e em fase de 

elaboracAo. 

A Proposta Orcamentaria ora submetida estit consubstanciada dos seguintes 
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VII — Detalhamento da Despesa; 

VIII — Relacao dos Projetos e Atividades; 

IX — Demonstrativo do Orcamento Fiscal e da Seguridade Social; 

X- Cronograma de Desembolso. 

O Projeto Orcamentario busca reconhecer as importantes linhas de conducao da 

Lei Complementar N°. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

procurando valorizar a acao do planejamento na Gestao Fiscal corn o firme proposito de 

reconducao e perseveranca do equilibrio das contas pfiblicas, especialmente nos 

rigorosos criterios para estimativa da receita e na fixacao qualificada da despesa, sendo, 
1111. 

	

	neste momento, imprescindivel a coordenacao e sintonia entre as esferas de Poder na 

soma de esforcos necessarios ao ajuste do setor 

Na fixacao das despesas para o exercicio de 2017, foram adotados como criterios 

IMO 

	

	basicos, no piano de cada organ, as despesas corn pessoal e seus respectivos encargos, 

apurados em julho deste ano e projetados para todo o exercicio. Da mesma forma, os 

IMO  gastos com custeio foram projetados corn base na quota de programacao financeira ate o 

mes de julho deste ano. As despesas de capital foram ajustadas em funclo dos 

programas de cada organ definidos no PPA e dos recursos possiveis e as promessas de 

repasse de recursos dos orcamentos da Uniao e do Estado para o nosso municipio. 

Ole 
Ole 	 Evidenciamos, ainda, que os recursos gerais, alocados para o ano de 2017, estao 

1•11) 	em conformidade com as acoes e metas pre-estabelecidas no Plano Plurianual para o 
PIO 	quadrienio 2014-2017. Conferimos prioridades aos programas voltados para o 
rate 

desenvolvimento social e aqueles que contribuem para fortalecer o crescimento 

economico do Municipio no intuito de proporcionar a melhoria de vida para todos. 

	— 	 272:777-771S1P17 
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As awes contidas na proposta orcamentaria procuram melhorar os indicadores 

	

A 	sociais, reafirmando o compromisso da Administracao com a problematica social, em 
WO 

especial, junto aos segmentos mais vulneraveis da sociedade, atraves de politicas 

publicas compensatorias para minimizar a exclusao social. 

	

IN. 	 Vale apenas destacar que, se os recursos vinculados, previstos nos Orcamentos 

	

1

▪  

10 	da Uniao e do Estado, sejam transferidos para este Ente Public°, nossa proposta 

orcamentaria para 2017 esta inteiramente compativel com a realidade financeira do 

Municipio. 1.11 

Por tudo que foi exposto, a materia ora colocada a apreciacao de Vossas Ile 
Excelencias sera aprovada, por se tratar de peca importante para o desenvolvimento do 

Municipio de Uruoca. 

✓o, 
DUvidas e discusstie,s sobre a presente materia poderao ser consideraveis, por 

isso ressalto que a sua elaboracao esta sob a coordenacao e responsabilidade tecnica da 
111110 

nossa equipe contabil, que desde ja se coloca a inteira disposicao de Vossas 

Excelencias, nao so para dirimir as duvidas como para prestar orientacOes e informacoes 

porventura necessarias. 

Certos do apoio de todos que compOem esse Poder Legislativo Municipal, 

aproveito a oportunidade para reiterar nossos protestos do mais elevado apreco e distinta 

con si deracao. 

A I■TC'TS 	EM‘O Ao7 
PREFEITO MUNICIPAL' 
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PROJETO DE LEI N°. 3 / 2016, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016. 

Estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio 

de Uruoca para o exercicio financeiro de 2017 e 

dii outras providencias. 
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0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE URUOCA, no use de suas 

atribuicoes legais, especialmente estabelecidas nos incisos II e V, art. 82, da Lei 

Organica do Municipio de Uruoca. 
Elf 

IIII5 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

so" 

Ole 

Uruoca para o exercicio financeiro de 2017, compreendendo: 

I - 0 Orcamento Fiscal referente aos poderes do Municipio, Orgaos, 

Fundos instituidos e mantidos pelo Poder Public° Municipal e Entidades da 

Administracao Direta; 

II - 0 Orcamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Orgaos a 
Nie 

ele vinculados, Fundos instituidos e mantidos pelo Poder Public° Municipal e Entidades 
sie 

da Administracao Direta. 

we 

re 

me 
.15 

Face, saber que a Camara de Vereadores do Municipio de Uruoca 

TITULO I 

DAS DISPOSIcOES COMUNS 

Art. 1°. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de 
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