PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Ofício nº 066/2023

Senhor Presidente.
Senhores Vereadores.

Submeto à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei que
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro
de 2023 e dá outras providências”, elaborado em cumprimento aos mandamentos constitucionais e às
regras contidas na Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000, com suas alterações posteriores (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um importante instrumento de planejamento,
que atua como elo entre o planejamento estratégico (Plano Plurianual/PPA) e o planejamento
operacional, uma vez que orienta a elaboração do orçamento, definindo os programas do PPA que
serão contemplados com dotações na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Nesses termos, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 apresenta
disposições legais sobre estrutura do orçamento municipal, elaboração, alteração e execução
orçamentária, despesas de pessoal e encargos sociais, concessão de recursos públicos, alterações na
legislação tributária, dívida pública municipal e demais condições, bem como o Anexo I - Metas Fiscais
e o Anexo II - Riscos Fiscais.

Quanto a possível transposição, remanejamento e transferência das dotações
orçamentárias somente poderão ocorrer, quando for necessária a repriorização de programas, ações ou
gastos governamentais fixados na Lei Orçamentária Anual, em decorrência da extinção, transformação,
transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de
suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de
programação.

Assim, as categorias de programação de que trata o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2023 serão identificadas na proposta orçamentária de 2023 e na respectiva lei, bem
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como nos créditos adicionais, por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais
e não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de
2023 ou em créditos adicionais, salvo o competente ajuste na classificação funcional.

Pelo exposto, diante da importância da matéria para o planejamento municipal, sendo
regramento necessário à elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2023, rogamos aos Nobres
Edis a aprovação do projeto de lei em questão.

Respeitosamente.

Jose Maria Pinto da Silva
Municipal de Rosário da limeira - MG

Exmo. Sr.
Maureli Freitas da Silva
Presidente da Câmara Municipal de
Rosário da Limeira - MG

CNPJ: 01.616.837/0001-22
_____________________________________________________________________________
Praça Nossa Senhora de Fátima, Nº 232-Centro – CEP 36878-000 – Rosário da Limeira MG.
E-mail: prefeitura@rosariodalimeira.mg.gov.br – Tel. (32)3723-1263 – Fax: (32)3723-1257

