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MENSAGEM N° 025/2022 

Senhor (a) Presidente, 

APROVADO EM 

Mi 	
Alencar 

Presidente da C5ma1a 
CPF.. 336.776.973-87 

RECEBIDO EM  
j og  /  

MineivANageicar 
Presidente da  Camara  

CPF: 336.776.973-87 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa  Camara  Municipal, por 
intermédio de Vossa Excelência, o Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2023. 

0 documento ora apresentado compreende o conjunto de programas com ações, 
elaborados em observância as diretrizes estratégicas que o nosso governo elegeu, com a 
participação da sociedade civil organizada, para o período em questão. 

Presidiu a elaboração do trabalho a preocupação em atender, na medida do 
possível, às necessidades do Município, guardando, ao mesmo tempo, uma perfeita 
compatibilidade entre a programação e os recursos disponíveis, de forma a torná-lo um 
mecanismo consistente para a racionalização da gestão pública. 

0 objetivo primordial foi definir uma nova estrutura para as ações de governo, 
selecionando-se um conjunto de programas essenciais, dando-lhes maior efetividade pelo 
estabelecimento de objetivos e propósito de resultados no horizonte programático. 

Essa dinâmica, como não poderia deixar de ser, acrescida As condicionantes 
conjunturais independentes da governabilidade municipal, imporá, certamente, a 
necessidade de ajustes, de forma a permitir que o orçamento sempre reflita com a maior 
fidelidade possível, uma resposta do Governo Municipal as necessidades da comunidade. 

O orçamento foi concebido no sentido de avançar na construção de uma 
democracia participativa, em que homens e mulheres como cidadãos e cidadãs se ocupam 
da construção de uma sociedade democrática. 

CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS 
Prefeito Municipal 
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Corn  trabalho  e humble& o  progresso  contmaa,  

PROJETO DE LEI N° 025/2022, DE 29 DE AGOSTO DE 2022. 

RECEBIDO EM 

t).g  

Minelvin 	Alencar 
Presidente da  Camara  
CPF: 336.776.973-87 
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Minelvina 	;• 
Presidente da  Camara  

ESTIMA A RECEITACPFE33M6A9732e7  
DESPESA DO MUMCIPIO DE  SAO  
JOSÉ DOS BASÍLIOS PARA 0 
EXERCÍCIO DE 2023. 

Faço saber que a  Camara  Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS  

Art.  1 - Esta lei estima a receita em R$ 61.124.079,88 e fixa 
a Despesa do Município para o exercício de 2023, no valor global de R$ 61.124.079,88 
evolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo: 

I — Orçamento Fiscal; 

II — Orçamento da Seguridade Social. 

Parágrafo Único — A receita bruta prevista,  sera  deduzida no 
valor de R$ 3.204.792,85 Ores milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e noventa e dois 
reais e oitenta e cinco centavos) para a formaçao dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino Básico — FUNDEB. 
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