
 

 

 
Mensagem n.º 133/2017 
 
       Paraíso do Tocantins/TO aos 03 de novembro de 2017.    
 

 
 
Exmo. Senhor  
Vereador JC 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Paraíso do Tocantins 
 
 

Cumpre-me através do de março presente encaminhar a esta Augusta Casa de 

Leis, o Projeto de Lei nº 133/2017, de 03 de novembro de 2017 que “Dispõe 

sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2018.” 

 

Elaborado em estrita observância às orientações legais, em especial aos 

dispositivos constitucionais e da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, 

que regem a matéria, o presente Projeto de Lei, estruturado em sete capítulos 

e dezesseis anexos, fixa não só as diretrizes para elaboração e execução do 

orçamento municipal do exercício vindouro, como, mediante a prospecção de 

um cenário de receita e despesa, em que se exige, ainda mais, do gestor 

público, a responsabilidade de manter as condições de governabilidade com a 

administração dos recursos comprometidos com a execução das ações 

priorizadas para o exercício competente e a gestão focada nas metas e riscos 

fiscais, conforme indicado nos anexos. 

 

Com este propósito, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as 

orientações e definições para elaboração e execução dos Orçamentos, 

versando, dentre outras questões, sobre os aspectos relacionados às 

prioridades e metas; estrutura, organização e diretrizes para elaboração, 

execução e alteração dos orçamentos; as disposições relativas às despesas do 

município com pessoal e encargos e alterações na legislação tributária. 

 

Desse modo, Senhor Presidente, ao encaminhar o presente Projeto de Lei das 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, explicitando os elementos 

indispensáveis à apreciação dessa Peça, sirvo-me do ensejo para renovar a 

Vossa Excelência e seus ilustres Pares, o meu reconhecimento pela 

colaboração que a administração tem recebido dessa egrégia Câmara, no 

avanço do processo de transformação da Cidade do Paraíso do Tocantins/TO. 

 



 

 

 
 
Nesse passo, solicito a V. Excelência e aos Nobres Pares desta Casa 
Legislativa, que emprestem à iniciativa o apoio de mister à sua formalização. 

  
Atenciosamente,  

 
 

MOISÊS NOGUEIRA AVELINO 
PREFEITO MUNICIPAL 


