ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 035/2017

Teresina, 24 de agosto de 2017.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, em
cumprimento às determinações constitucionais, o Projeto de Lei que “Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Teresina para o exercício financeiro de 2018”.
Este Projeto de Lei apresenta a forma como serão operacionalizadas as demandas da Lei
de Diretrizes Orçamentárias no tocante a alteração da legislação tributária, a política de aplicação
de recursos, gestão da dívida pública, captação de recursos na forma de Arrecadação Municipal e
demais fontes da Administração Federal.
A Receita Total estimada para o exercício de 2018 é de R$ 3.260.075.245,00 (TRÊS
BILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E
QUARENTA E CINCO REAIS). Deste montante, R$ 1.446,1 milhões referem-se a Recursos
Ordinários do Tesouro e R$ 1.813,9 milhões a Outras Fontes de Recursos Vinculados, destinados a
projetos/atividades específicos. Em termos percentuais, pode-se verificar que, do total das Receitas,
44,4% referem-se a Recursos Ordinários do Tesouro e 55,6% a Outras Fontes de Recursos
Vinculados.
Da previsão de receitas de Outras Fontes de Recursos Vinculados, R$ 266,1 milhões são
oriundos de Operações de Crédito. Para as receitas de operações de crédito interna e externa, estão
programadas importantes ações das quais se destacam: as obras financiadas pelo Banco Mundial
para a segunda fase do Programa Lagoas do Norte, a construção da Ponte da UFPI e do viaduto da
Av. Barão de Gurguéia sobre a BR-316, a construção do Complexo Viário da Av. Miguel Rosa
com Av. Joaquim Ribeiro, o prolongamento da Avenida Ulisses Marques, a finalização da
implantação do Sistema BRT e dos Terminais de Integração e Estações de Transbordo além de
investimentos na pavimentação de vias.
Destaque também para um novo financiamento que o Município está buscando junto ao
Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF com valor previsto de R$ 30,4 milhões para
2018, destinados a investimentos na segunda etapa da construção da Via Marginal Sul, revisão e
atualização do Plano Diretor de Mobilidade Urbana e da Matriz Origem/Destino, elaboração de
projetos e implantação de ciclovias de integração e elaboração de Plano Diretor de Arborização de
Teresina.

A Sua Excelência o Senhor
Ver. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal de Teresina
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Os recursos de convênios com a União previstos para 2018 totalizam R$ 129,4 milhões e
estão direcionados para, entre outros investimentos, a implantação do Centro de Controle
Operacional de Trânsito, construção de galeria no Bairro São Cristóvão, urbanização da Vila da
Paz, implantação dos Corredores Leste-Sudeste e Norte II, qualificação do Complexo Lindolfo
Monteiro, continuação da reestruturação do Mercado Central, construção e recuperação de
calçamento, implantação de ruas e avenidas e construção de unidades habitacionais.
A Fundação Municipal de Saúde conta com orçamento de R$ 1.081,3 milhões para o
próximo exercício sendo R$ 480,8 milhões de Recursos Ordinários do Tesouro – que equivale a
29,8% de aplicação na saúde frente ao mínimo legal de 15,0% – e R$ 600,5 milhões de Outras
Fontes de Recursos Vinculados, oriundos do SUS, Convênios da Saúde e Receitas de Prestação de
Serviços Públicos de Saúde.
A Secretaria Municipal de Educação terá orçamento total de R$ 542,9 milhões, sendo R$
212,0 milhões de Recursos Ordinários do Tesouro – que equivale a aplicação na educação de
25,6% frente ao mínimo legal de 25,0% –, R$ 284,1 milhões de receita proveniente do FUNDEB e
R$ 46,7 milhões referentes ao FNDE.
O orçamento da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas
Integradas totaliza R$ 77,0 milhões, com destaque para o Fundo Municipal de Assistência Social
com R$ 17,2 milhões e para a Unidade da Guarda Civil Municipal, recém incorporada à Secretaria,
com R$ 7,3 milhões de despesas previstas para 2018.
As outras receitas de Outras Fontes de Recursos Vinculados destinam-se aos projetos e
atividades das demais Secretarias e Superintendências.
Neste Projeto de Lei estão contemplados, ainda, R$ 27,0 milhões de recursos destinados
ao Orçamento Popular alocados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação,
R$ 21,8 milhões para as Emendas Parlamentares alocados na Secretaria Municipal de Governo e
R$ 5,0 milhões a título de Reserva de Contingência, conforme programação na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO 2018.
Concluindo, destaca-se que esta Proposta Orçamentária contempla as alterações na
codificação de receitas e fontes de recurso determinadas pela STN e TCE-PI, obedece
rigorosamente a todas as vinculações de ordem legal e constitucional, e seus programas e ações
estão compatíveis com os demais instrumentos de planejamento orçamentário do Município.
São estas as considerações que julgo necessárias trazer à apreciação dessa Casa
Legislativa.
Enfim, confiante no alto espírito público de Vossa Excelência e dos Excelentíssimos
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, com vistas à aprovação do Projeto de Lei aqui
referido, aproveito o ensejo para apresentar-lhes protestos de consideração e apreço.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO
Prefeito de Teresina

