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MENSAGEM Nº 025/2021 
 
 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
 

 
Inicialmente elevo meus cumprimentos aos Nobres Edis. 
 

        No ensejo, submeto o Projeto de Lei nº. 025/2021 de 30 de setembro de 2021 - "Estima a receita 
e fixa a despesa do Município de Nobres, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2022 e 
dá outras providências." 

 
O Orçamento está estimado em R$ 85.363.000,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e 

três mil reais) sendo: Orçamento Fiscal no valor de R$ 53.849.000,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos 
e quarenta e nove mil reais), e o Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 31.514.000,00 (trinta e 
um milhões, quinhentos e quatorze mil reais).  

As Receitas Correntes da Administração Direta estão estimadas em R$ 72.686.000,00 (setenta e 
dois milhões e seisentos e oitenta e seis mil reais) e as Receitas de Capital, em R$ 1.519.000,00 (um 
milhão e quinhentos e dezenove mil reais), perfazendo o total de $ 74.205.000,00 (Setenta e quatro 
milhões, duzentos e cinco mil reais), para o exercicio de 2022. 

 
        ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

RECEITAS CORRENTES Valor – R$ 
1.1 – Receita Tributária         7.844.000  
1.2 – Receita de Contribuição 155.000,00 
1.3 – Receita Patrimonial            243.000  
1.7 – Transferências Correntes 74.227.000,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes         60.000,00  
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA   
     (-) Deduções da Receita Corrente         (122.000) 
     (-) Deduções do FUNDEB      (9.721.000) 

RECEITAS DE CAPITAL   
2.4 – Transferências de Capital 1.519.000,00 
TOTAL      74.205.000,00  

        
       ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

RECEITAS CORRENTES Valor R$ 
1.2 Receita de Contribuição 1.586.000,00 
1.3 Receitas Patrimoniais 4.231.000,00 
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1.9 Outras Receitas Correntes 311.000,00 
7.0 Receita Intra Orçamentária 5.030.000,00 

TOTAL 11.158.000,00 
 

As Receitas Intra Orçamentárias, que é da Administração Indireta, estão estimadas em R$ 
11.158.000,00 (onze milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais). 

As Deduções da Receita para formação do FUNDEB, em R$ 9.721.000 (nove milhões e setecentos 
e vinte e um mil reais) e R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) de deduções da receita orçamentaria 
(deduções de multas, juros e descontos do IPTU).  

As DESPESAS estão fixadas no valor de total de R$ 85.363.000,00 (oitenta e cinco milhões, 
trezentos e sessenta e três mil reais)entre administração direta e indireta. 

A RESERVA DE CONTIGENCIA está fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
A proposta da Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2022, cumpre os objetivos e metas 

estabelecidos do Plano Plurianual – PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO para o exercício 
de 2022. 

Os Projetos e Atividades elencados e devidamente valorados no PROGRAMA DE TRABALHO 
demonstram a preocupação de uma gestão que busca o equilíbrio orçamentário e financeiro, propiciando 
as melhores condições possíveis no atendimento das reivindicações elencadas no plano de Governo. 

Amparado nas prioridades, metas e estratégias definidas na LDO 2022, foi possível o 
aprimoramento da peça orçamentária para compatibilizar a eficientização da receita prevista para o 
exercício, com vistas a assegurar a maximização da aplicação dos recursos de forma qualificada, para 
fazer face aos gastos fundamentais para a melhoria do atendimento à população.  

Destaque-se a alocação dos recursos, de forma a assegurar a gestão estratégica, o desenvolvimento 
econômico, a ampliação do emprego, da renda, ampliar as potencialidades do turismo local e acima de 
tudo oferecer educação e saúde de qualidade ao cidadão. 

Foram destinados recursos para garantir a continuidade de manutenção e obras de infraestrutura, 
notadamente nas áreas de transporte e mobilidade urbana. 

Além disso, a política de valorização do servidor ao destinar recursos para a operacionalização de 
metas e prioridades como a provisão de gastos com o pessoal e encargos sociais, dos compromissos 
relativos ao serviço da dívida pública, das despesas indispensáveis ao custeio e manutenção da 
administração e da conservação e manutenção do patrimônio público.  

Enfim, foram assegurados recursos que viabilizam as transformações administrativas necessárias 
e o resgate da dívida social. Dentre tais programas, também são destaques, a valorização do servidor 
municipal através da elevação do seu padrão de qualidade, a promoção da qualidade de vida urbana, a 
requalificação do turismo,  o incentivo à geração de renda e apoio ao trabalhador, segurança alimentar, 
educação, proteção ao patrimônio público, gestão municipal da educação e saúde, promoção da igualdade 
social, proteção à criança, adolescente, pessoa com deficiência e ao idoso além de  outras ações previstas 
no Plano de Trabalho. 

Senhor Presidente, Nobres Edis, a apreciação deste Projeto, certamente contará com a contribuição 
dos ilustres membros dessa Casa, que tanto tem colaborado com a nossa administração, possibilitando a 
execução dos serviços em prol da comunidade. 
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Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos demais 
parlamentares, os protestos de nossa elevada consideração. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, 30 de setembro de 2021. 

 
 

LEOCIR HANEL 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº. 025/2021 
 
 

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nobres, 
Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 
2022 e dá outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES/MT, Sr. LEOCIR HANEL, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona, 
a seguinte Lei: 
 

Art. 1º A receita total do municipio é estimada em R$ 85.363.000,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos 
e sessenta e três mil reais). 

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios e dos fundos. 

§ 2º O valor de R$ 11.158.000,00 (onze milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais), incorporado na 
receita total prevista no caput, é definido como receita intra-orçamentária, por tratar-se de operações entre 
órgãos, fundos, e outras entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 2º A despesa total é fixada em R$ 85.363.000,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três 
mil reais), desdobrando-se da seguinte forma: 

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 53.849.000,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos e quarenta e 
nove mil reais); 

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 31.514.000,00 (trinta e um milhões, quinhentos 
e quatorze mil reais). 

Parágrafo único O valor de R$ 11.158.000,00 (onze milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais), 
incorporado na despesa total prevista no caput, é definido como despesa intra-orçamentária, 
Administração Indireta, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias e outras entidades 
integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 3º A receita será realizada, mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e 
de Capital, na forma da legislação vigente em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, 
observando o seguinte desdobramento. 
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I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

 

 a) Por Categoria Econômica 
1. Receitas Correntes 72.686.000,00 
2. Receita de Capital 1.519.000,00 
TOTAL 74.205.000,00 

 
 
 b) Por Natureza da Receita 

RECEITAS CORRENTES Valor – R$ 
1.1 – Receita Tributária         7.844.000  
1.2 – Receita de Contribuição 155.000,00 
1.3 – Receita Patrimonial            243.000  
1.7 – Transferências Correntes 74.227.000,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes         60.000,00  
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA   
     (-) Deduções da Receita Corrente         (122.000) 
     (-) Deduções do FUNDEB      (9.721.000) 

RECEITAS DE CAPITAL   
2.4 – Transferências de Capital 1.519.000,00 
TOTAL      74.205.000,00  

 
 
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
 
 a) Por Categoria Econômica 
1.Receitas Correntes 11.158.000,00 
2. Receita de Capital - 
TOTAL 11.158.000,00 

 
 b) Por Natureza da Receita 

RECEITAS CORRENTES Valor R$ 
1.2 Receita de Contribuição 1.586.000,00 
1.3 Receitas Patrimoniais 4.231.000,00 
1.9 Outras Receitas Correntes 311.000,00 
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7.0 Receita Intra Orçamentária 5.030.000,00 

TOTAL 11.158.000,00 
 

Art. 4º As despesas, da Administração Direta e Indireta, serão realizadas de acordo com a discriminação 
constante dos quadros “Programas de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, que integram a presente lei, e 
apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos e demais anexos que fazem parte desta lei: 

 
I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
 a) Por Categoria Econômica 

1 – Despesas Correntes 61.571.800,00 
2 – Despesas de Capital 12.433.200,00 
99 – Reserva de Contingência 200.000,00 
TOTAL 74.205.000,00 

 
b) Por Órgão da Administração 

ÓRGÃO Valor – R$ 
1- CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES 2.979.000,00 
2-GABINETE DO PREFEITO 860.000,00 
3-SECRETARIA  MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. 5.821.000,00 
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 3.312.000,00 
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPO 20.723.000,00 
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN 17.747.000,00 
7-SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIST 2.809.000,00 
8-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 14.213.000,00 
9-SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MIN 1.165.000,00 
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO 911.000,00 
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR 990.000,00 
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 320.000,00 
13-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 300.000,00 
17-SUB PREFEITURA 1.855.000,00 
RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 
TOTAL 74.205.000,00 

 
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
 
 a) Por Categoria Econômica 

1 – Despesas Correntes    6.428.000,00  
2 – Despesas de Capital        272.000,00  
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3 – Reserva Legal do RPPS    4.458.000,00  
TOTAL 11.158.000,00  

 
 b) Por Órgão da Administração 

01- Fundo Mun. Previd. Social dos Servidores de Nobres 11.158.000,00 
TOTAL 11.158.000,00 

 

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, conforme estabelece o art. 167, V e VI 
da Constituição Federal, até o limite estabelecido nesta lei. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo fica autorizado a: 

I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da despesa, nos 
termos do Art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, utilizando como fonte de recursos: 

a) O excesso ou provável excesso de arrecadação; 

b) A anulação de saldos de dotações orçamentárias, desde que não comprometidas; 

c) Superávit financeiro do exercício anterior. 

II - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de 
convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da 
programação aprovada nesta Lei. 

III - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada 
a tendência do exercício. 

§ 1º Excluem-se deste limite os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais 
especificas aprovadas no exercício. 

§ 2º O limite autorizado no inciso I deste artigo não será onerado quando se tratar de transferência ou 
remanejamento de recursos decorrentes de anulação parcial ou total de doações dentro do mesmo projeto 
ou atividade, no limite dos mesmos, bem como, para suplementar insuficiência de dotações no grupo de 
despesas de Pessoal e Encargos. 

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito até o limite fixado pelo Senado 
Federal. 

Art. 8º Integra esta Lei em forma de anexo, descrição sucinta das principais finalidades de cada unidade 
administrativa e demais tabelas previstas no art. 22, da Lei 4.320/64. 

Art. 9º São partes integrantes da presente Lei os Anexos - Quadros demonstrativos das receitas e planos 
de aplicação dos fundos especiais dando cumprimento ao art. 2, § 1º da Lei 4.320/64. 
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Art. 10 Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, 30 de setembro de 2021. 

 
LEOCIR HANEL  
Prefeito Municipal 

 


