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Mensagem n° 14 /2014 

Niterói, 14 de abril de 2014.  

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente, 

   

          Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e, por seu 

intermédio, aos ilustres Membros dessa Casa Legislativa, cumprindo o determinado 

pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do 

Município, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - 

LDO, para o Exercício Financeiro de 2015. 

  O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado em consonância com 

as demais legislações pertinentes e com as metas, objetivos, as diretrizes e as 

prioridades da Administração Pública Municipal para o citado exercício. 

  Foram objeto de destaque as orientações para a elaboração, execução 

e o acompanhamento do Orçamento do Município de Niterói, nela compreendendo: 

as prioridades e metas; a estrutura e a organização dos orçamentos; as diretrizes 

gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas 

alterações; as disposições relativas à dívida pública municipal; as disposições 

relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais e as políticas de 

aplicação financeira para o desenvolvimento municipal.  

Ressalte-se que o presente Projeto de Lei buscou, quando das 

definições das orientações e diretrizes para o orçamento anual, o apontamento das 

premissas consideradas centrais para o Município de Niterói nos dias de hoje. Um 

novo ciclo de gestão modernizada, assegurando a transparência e incentivando a 

participação popular; a atenção à mobilidade urbana com ganhos de lazer, descanso 

e convivência familiar; a universalização do acesso à internet; a necessidade de 

melhoria na qualidade da educação; o investimento na atenção básica de saúde; a 

implantação de um plano estratégico para o Município; o estabelecimento de 

estratégias para o desenvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação; o 

enfrentamento à violência urbana; a construção de habitações de interesse social; a 

revitalização do centro da cidade, o investimento em cultura e preservação do meio 

ambiente são alguns exemplos dos desafios a serem enfrentados e que se colocam 

como norte para a elaboração do orçamento. 
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  As prioridades e metas estão especificadas nos anexos, as quais terão 

precedência na alocação dos recursos no Projeto de Lei Orçamentária de 2015, não 

se constituindo, todavia, em limite à programação de despesa.  

  O Executivo Municipal espera, assim, dar continuidade à expansão e 

melhoria da qualidade dos serviços prestados e à execução dos investimentos em 

andamento, propiciando o crescimento sócio-cultural e econômico da cidade. 

Ante o exposto, encaminha-se para apreciação desta Casa minuta de 

Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o Exercício 

Financeiro de 2015. 

  Assim, esperando contar, mais uma vez, com o apoio e o respaldo 

dessa Egrégia Casa, reitero a Vossas Excelências os protestos de estima e 

consideração. 

RODRIGO NEVES 
PREFEITO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

VEREADOR PAULO ROBERTO MATTOS BAGUEIRA LEAL 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI 
 


