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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021 

 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimo Senhores Vereadores: 
 
 
 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para análise dessa Egrégia Câmara 
Municipal, cumprindo as determinações legais, em foco o art. 165 § 2.º da Constituição 
Federal, de 05 de outubro de 1988 e a Lei Orgânica do nosso Município, o incluso Projeto de 
Lei Orçamentária Anual do Município de Serra da Raiz, para o Exercício Financeiro de 2021. 
 
A proposta orçamentária procura demonstrar e consolidar a etapa sequencial das Leis 
Orçamentárias, após a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, já analisada e 
aprovada por essa Egrégia Casa Legislativa, considerando também a observância no que 
rege o Plano Plurianual – PPA, que ora contempla algumas alterações nas ações, 
programas e metas, para o mesmo período de 2018 a 2021, vimos na oportunidade detalhar 
os objetivos da Administração no que atende ao desdobramento e à aplicação dos recursos 
financeiros, consoante com a previsão da receita estimada em R$ 19.758.665,00, para a 
fixação em igual valor da despesa distribuída em R$ 11.759.701,00, destinada ao 
Orçamento Fiscal, os valores complementares, R$ 7.117.677,00 para o Orçamento da 
Seguridade Social, R$ 881.287,00 comprometido com os Encargos Especiais adicionado ao 
valor de R$ 88.142,00 para atendimento da Reserva de Contingencia, com os critérios 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, perfazendo o total de R$ 
19.758.665,00, com respeito profícuo a manutenção do necessário equilíbrio das contas 
públicas. 
 
Esta proposição dispõe o orçamento de forma programática resultado de um planejamento 
que retrata a nossa realidade de maneira a possibilitar a realização de suas despesas por 
unidades orçamentárias incluindo também os Fundos Municipais de Saúde e de Assistência 



Social estabelecendo os seus respectivos valores fixados nesta proposta. Atento também ao 
que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, 
as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso município. 
 
A Administração vem com muitos esforços em seu cotidiano a busca por mais recursos, 
tanto na esfera estadual como nos ministérios do governo Federal, com objetivo de realizar 
novas obras em diversas localidades das Zonas Urbanas e Rurais, Construções, ampliações 
e reformas em prédios públicos, pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da 
cidade, construção, ampliação e reformas de postos de saúde, manutenção dos programas 
nas áreas de educação, saúde e ação social, construções e reformas de escolas municipais, 
creches, construção de quadra poliesportiva e campo de futebol, construção e/ou ampliação 
de portal, calçadões, praças, parques e jardins, construções de privadas higiênicas e/ou 
módulos sanitários e domiciliares, sistemas de esgotos, galerias e canais, açudes, barreiros, 
cisternas e poços artesianos, aquisição de diversos equipamentos, veículos, terrenos e 
outros. A Administração não para e pra dar continuidade à Gestão é indispensável registrar-
se a dinamização que se procura dar aos serviços públicos e ao atendimento necessário das 
ações sociais, nas áreas da educação, da saúde e da infraestrutura, que apesar das 
dificuldades, vem dando continuidade com os seus investimentos na certeza de serem neste 
e nos próximos exercícios serem ampliados com recursos próprios e em parcerias através 
de convênios com outras esferas de governo, priorizando assim, a cada dia, desejos e os 
anseios da população. 
 
A receita total estimada para o ano de 2021 é percebível uma ligeira equiparação em relação 
ao previsto para o da execução, mesmo considerando a pouca evolução das receitas, 
instruído como metodologia e memória de cálculo, comparando os três últimos exercícios 
(2017, 2018, 2019 e o comportamento da execução até o primeiro semestre de 2020), 
realmente houve pequenos acréscimos de receitas individuais nas variações de 4,50% a 
6,89%, desses totais, temos o valor de R$ 208.396,00 (DUZENTOS E OITO MIL, 
TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) originados de Receita de Impostos, Taxa e 
Contribuições de Melhoria; R$ 206.820,00 (DUZENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E 
VINTE REAIS) originados respectivamente das Receitas Patrimoniais e de Serviços, o valor 
de R$ 19.496.044,00 (DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, 
QUARENTA E QUATRO REAIS) de Transferências Correntes somado a outras receitas 
correntes na quantia de R$ 31.736,00 (TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E 
SEIS REAIS), que vem totalizar as Receitas Correntes brutas em R$ 19.758.665,00 
(DEZENOVE MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E 
SESSENTA E CINCO REAIS) que, considerando as receitas de Deduções no valor de R$ 
2.263.392,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E 
NOVENTA E DOIS REAIS), resultam as Receitas Correntes líquidas no valor de R$ 
17.679.604,00 (DEZESSETE MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, 
SEISCENTOS E QUATRO REAIS). O valor estimado para as Receitas de Capital é de R$ 
2.079.061,00 (DOIS MILHÕES, SETENTA E NOVE MIL, SESSENTA E UM REAIS), 
perfazendo o montante de R$ 19.758.665,00 (DEZENOVE MILHÕES, SETECENTOS E 
CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS). 
 
A estimativa de Receitas, apresentada no Projeto de Lei Orçamentária para 2021, foi 
baseada nos seguintes fatores: alterações no cenário econômico durante o exercício de 
2019 e primeiro semestre de 2020; série histórica do acompanhamento da receita, bem 
como a média anual de crescimento real e outros fatores que afetam a realização da receita, 
os quais poderão ser justificados, em função de: 
 



Dentre as despesas correntes, a mais significativa é aquela destinada a pessoal e encargos 
sociais, no montante de R$ 8.641.763,00 (OITO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E 
UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS), serão financiados com recursos do 
tesouro municipal e complementados com recursos de outras fontes como o FUNDEB, como 
também os recursos do FNAS e do SUS que custeiam parte das despesas que serão 
somadas aos recursos do Tesouro Municipal aplicados obrigatoriamente o limite mínimo de 
15% em ações e serviços públicos em saúde, como também 25% em manutenção e 
desenvolvimento do ensino da educação básica, aplicados em MDE. 
 
As despesas previstas para a área de Saúde totalizam na quantia de R$ 4.247.285,00 
(QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E 
CINCO REAIS) sob a responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, que tem como tese 
um Plano para orientar e dar transparência às suas ações de políticas públicas nas diversas 
instâncias em que participam do processo de formulação, implementação e manutenção dos 
programas vinculados ao SUS, que tem como ênfase o processo de descentralização e 
municipalização da saúde. Os princípios da universalidade, com equidade, qualidade, 
eficiência, integralidade e participação da população, para nós são indiscutíveis. Constituem 
a essência dessa política pública que tanto nos orgulha e que vem sendo construídas com 
muitas dificuldades e muitos esforços, tendo em comum à solidariedade e o respeito às 
pessoas e a um de seus direitos mais fundamentais: o direito a uma condição digna de vida. 
Passamos da intenção e da vontade de fazer para a realidade atual, o melhor possível, que 
se expressa na construção de uma política pública satisfatória em ações concretas, que se 
espalham por diversos sistemas, projetos, programas e ações em serviços públicos em 
saúde. 
 
Em Assistência Social, a importância de R$ 1.945.565,00 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E 
QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) em recursos, 
foram previstos para as ações desenvolvidas e coordenadas pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social, Órgão integrante de nosso Governo, priorizando o desenvolvimento e a 
manutenção das políticas de ações sociais, mantendo o funcionamento e aplicabilidade dos 
programas sociais advindo do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência 
Social-FNAS, garantindo a cidadania e condições satisfatórias na melhoria da qualidade de 
vida de nosso povo. 
 
Na área de educação, os investimentos vêm crescendo a cada ano, praticamos as políticas 
públicas de desenvolvimento e valorização do profissional da educação objetivando 
melhorar a cada dia a qualidade de ensino praticada no município, os serviços de 
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, ensino infantil e educação básica, 
setor de esporte e lazer em pleno funcionamento à disposição de nossos munícipes, os 
recursos previstos para essa área equivale a R$ 5.438.573,00 (CINCO MILHÕES, 
QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS).  
Em síntese, além de mudar completamente a forma de administrar, esta gestão optou pelo 
planejamento das ações, pela transparência dos atos administrativos e pelo uso correto do 
dinheiro público. É uma gestão que preza pelo respeito ao patrimônio público, que planeja o 
investimento em obras de grande alcance social, ressaltando sempre o grande apoio da 
população e dos Srs. Vereadores, que juntos buscamos o desenvolvimento econômico e a 
sinergia entre os diversos órgãos, visando aumentar a efetividade das políticas públicas, 
haja vista, que em nosso município foi verificado nos últimos exercícios aplicações de altos 
índices na execução das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE, 
sempre acima de 26,00% (vinte e seis por cento), superando nesses exercícios o limite 
máximo obrigatório constitucional de 25% (vinte e cinco por cento). 



 
Finalmente, dentro de nossas limitações e possibilidades, tomando como base os números 
arrolados nos anexos constantes da Proposta Orçamentária que ora encaminhamos, cumpro 
o grato dever de apresentar as Vossas Excelências a Proposta Orçamentária do nosso 
Município para o Exercício Financeiro de 2021. 
 

Limitado ao exposto, aproveito o ensejo para reiterar os meus votos de estima 
e consideração aos que fazem o Poder Legislativo Mirim deste Município. 

 
Cordialmente, 

 
 

ADAILMA FERNANDES DA SILVA 
PREFEITA 


