
ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS 

PODER EXECUTIVO 

MENSAGEM DE LEI N° 081/2021. 
DE 03 DE MARÇO DE 2021. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

Encaminhamos para apreciação e votação dessa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei 
complementar que Dispõe sobe prazos para envio do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentária —LDO e Leo Orçamentária Anual, conforme estabelece o inciso 1, § 9°Artigo 72 
da Lei Orgânica Municipal. 

A razão principal para tal alteração é a necessária ampliação do período reservado ao 
planejamento e programação destas leis. 

Um prazo mais amplo na etapa de planejamento e elaboração é fundamental para a 
consistência, credibilidade e eficácia das leis orçamentárias. Não pode ser desconsiderada a 
magnitude e relevância do PPA, por exemplo, que compreende diretrizes, objetivos e metas 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada para quatro (4) exercício er imprecisão no processo de 
planejamento do PPA poderá ensejar proble s na lei de retrizes orçamentárias e, por 
consequência, na lei orçamentária anual, ten em vista que tais ispositivos, por força legal, 
necessitam ser elaborados em absoluta con nância. 

Além disso, a ampliação doe elaboração das leis orçam 	permitirá que os 
levantamentos de ações bem como os ciculos de projeção das 	 stejam mais próximos 
da realidade, evitando assim que se faia levantamentos fictícioa administração a um 
planejamento frágil. Avalio como da tais alta relevância a elabum plano sério, sólido 
e consistente, refletindo o soberano es ejo da população. 

Nobres Edis, é interesse de ta administração priorizar 	básicas que resultem 
na elevação da qualidade de vida 4 nossos munícipes. Para tan 	necessário contar com 
os valiosos préstimos de Vossas xce1ências para a aprovação 	de lei. 

Desde já, antecipadame te renovamos protestos d stima e consideração. 

Gabi e 	refeito d Município de Buritis - 
aos três dias do ês de março de dois mil 

e vinte um. 

RECEBI 
RO ALD 	 SDEO 

Pr feito do 	nicipio 	 L 
MardeY'0sta Silva 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°  .cL4../2021 . 

DE 03 DE MARÇO DE 2021. 

"DISPÕE SOBRE PRAZOS PARA E 

ENCAMINHAMENTO DO PPA, LDO, E 

LOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei; 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, aprovou e 

Eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

LEI 

Art. 1° Esta Lei complementar estabelece prazos para envio do Plano Plurianual - 

PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orça 	nual - LOA, das diversas 

Unidades Gestoras da Administração Municipal de Bu is, com amparo 	Capítulo III, Inciso 

1, §9°, Art.72 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 2° O Plano Plurianual - PPA, 

Orçamentária Anual - LOA, das divers/

paz 

 

Buritis/RO obedecerão aos seguintes

Municipal de Vereadores:  

d de Diretrizes Orçamentárias - 1 

ides Gestoras da Administração 

para encaminhamento e votação 

e a Lei 

iDal de 

Câmara 

/ 

1 - O Projeto de Lei do Pla,no Plurianual - PPA, para vigência até 
	

nal do primeiro 

exercício financeiro do mandato subsequente, será encaminhado para a ,Ç' 	i de Vereadores 

até 15 de julho do exercício financeiro; 

II - O Projeto de Lei de Diretrizes Orça 	árias - LDC 

Municipal de ereadores 	15 de setem 	rcício aç 
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III - O Projeto de Lei Orçamentária /LOA, será encaminhado à Câmara Municipal até 

15 de outubro do exercício financeira . / 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor/ha data de sua publicação. 

Gabinete do=domêsicípio  de Buritis - 

RO, aos três março de dois mil 

e vin-e um. 

RON4LDI 

Prefei 

6) 
IGUES  

do Muni OLF cíio 
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