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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

MENSAGEM Nº 015/2016

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências, para
encaminhar o Projeto de Lei que “dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2017, conforme o disposto no
inciso II, combinado com o § 2º do art. 165 da CF, com o art. 166 da
CE e o art. 4º. da LRF, a LDO, compreendendo:
I. as prioridades e metas da administração pública municipal;
II. a estrutura dos orçamentos;
III. alterações na legislação tributária;
IV. equilíbrio entre receitas e despesas;
V. critérios e formas de limitação de empenhos, nas hipóteses
de frustração do cumprimento das metas de resultado fiscal
(art. 9º, LRF);
VI. normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
programas financiados com recursos do orçamento;
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VII. constituição e utilização de reserva de contingência com
base na Receita Corrente Líquida (RCL);
VIII. avaliação do cumprimento das metas relativas ao
exercício financeiro anterior ao de vigência da própria LDO;
IX. condições e exigências para transferências de recursos
para entidades públicas e privadas;
X. regras para eventual destinação de recursos à cobertura
direta ou indireta de necessidade de pessoas físicas ou
"déficit" de pessoas jurídicas (art. 26, LRF).
XI. disposições relativas à dívida pública;
XII. disposições relativas às despesas com pessoal e
encargos;
XIII - as disposições gerais.
É importante frisar que o Projeto de Lei das Diretrizes
Orçamentárias que estou enviando está em consonância com as
normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000 e está
acompanhado dos anexos de Metas e Riscos Fiscais.

Para o estabelecimento do Anexo de Metas e Prioridades,
serão tomadas por base as ações estabelecidas no Plano
Plurianual para o período de 2014 a 2017.
Os ilustres Vereadores poderão observar que a intenção
deste Executivo, embasado na Lei de Responsabilidade Fiscal,
continua sendo o redirecionamento do setor público com vistas à
redução do déficit público municipal e à melhoria da prestação dos
serviços à população, definindo o que é prioritário e passível de
realização com recursos próprios ou em parceria com outras
esferas governamentais.
Senhores Parlamentares saliento também que este projeto
demonstra a transparência, necessária e devida, que o Poder
Executivo vem impingindo ao trato dos parcos recursos deste
Município.
Portanto ilustres e nobres senhores Vereadores, aí estão, de
modo claro e sucinto, os superiores motivos que impõem o presente
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Projeto de Lei, que certamente encontrará a melhor ressonância na
sábia compreensão de Vossas Excelências, que serão fielmente
aquilatados e representados em todo o seu dimensionamento, dos
quais solicito o imprescindível apoio e colaboração no que respeita
a sua pronta aprovação.
Certo de que o assunto merecerá a pronta acolhida e
aprovação por parte dos Membros dessa Casa de Leis, reafirmo, na
oportunidade os melhores protestos de consideração e apreço.

Gabinete da Prefeita, Patos - PB, 12 de abril de 2016.

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Doc. 35114/16. Inserido por Clair Leitão M. Diniz em 27/06/2016 15:40.
Impresso por Usuário da C. Externa em 18/10/2017 10:10. Validação: DAFD.A5ED.14DC.DBD3.B43A.2D97.2689.E3EA.

87

