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ESTADO DO CEARA

MENSAGEM N°.1 . 41:\ de 15 de outubro de 2012.

Excelentissimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter a considerac;ao dessa Augusta Assembleia

Legislativa, por intermedio de Vossa Excelencia, para fins de aprecia9ao e aprova9ao,
a Projeto de Lei que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado para a exercicio
financeiro de 2013 , em Gumprimento ao disposto nos Arts. 88, inciso III e 203 , § 30,

inciso VI , da Constituigao Estadual , enos termos da Lei Federal nO 4.320 , de 17 de
marc;:o de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaborac;ao e

controle dos or9amentos e balan90s da Uniao, Estados e Municipios e do Distrito
Federal e, ainda, da Lei Complementar nO 101 , de 4 de maio de 2000, que estabelece

normas de finanyas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal.

o presente Projeto de Lei compreende a oryamento fiscal, referente aos tres
Poderes Estaduais, Ministerio Publico, fundos , orgaos e entidades da administrac;ao

direta e indireta e empresas estatais dependentes, incluindo-se as fundac;oes
legalmente instituidas e mantidas pelo Poder Publico. Alem disso, contempla ainda 0
orc;amento da seguridade social , abrangendo todas as entidades e 6rgaos estaduais a
ela vinculados, da administrac;ao direta e indireta, e a orc;amento de investimento das
empresas controladas em que a Estado, direta au indiretamente, detem a maioria do
capital social votante.

A proposta or9amentaria de 2013 esta estimada em R$ 19.521,5 milhOes,
sendo destinado ao Or9amento Fiscal 0 montante de R$ 14.947,0 milhoes, ao
Or9amento da Seguridade Social, R$ 4.358,1 milhOes, e ao Or9amento das Estatais
controladas pelo Estado, R$ 216,4 milhOes.
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Eo imprescindlvel destacar que a proposta or9amentaria para 201 3 toma como
referencia a planejamento programatico de media prazo consolidado no Plano
Plurianual 2012-2015 , norteador das ac;oes governamentais, bern como as metas e

prioridades fixadas na Lei Estadual n.' 15.203, de 19 de julho de 2012 (Lei de Diretrizes
Or9amentarias).

A expectativa de crescimento da economia com estabilidade econ6mica tern

side base importante para definig80 do cenario macroecon6mico e fiscal, com
perspectiva favoravel de elevac;ao da receita estadual e consequente estimulo ao

investimento publico e privado, assegurando as condic;oes para sua sustentabilidade a
longo prazo.

Nesse

contexto ,

0

Governo elegeu

como

desafios a

ampliac;ao das

oportunidades economicas e socia is, a que implica em priorizar as estrategias politicas
de continuar crescendo com destaque no cenario nacional , com
perseguindo, assim ,

distribui~ao

de riqueza ,

crescimento economico com inc1usao social, proporcionando

0

numa significativa redu ~ao da popula~ao vivendo em condic;ao de extrema pobreza.

A

execu~ao

do projeto estadual de desenvolvimento tambem se apoia no

aumento da eficiencia da gestao publica consubstanciado no modele de Gestao por

Resultados. Os resultados de governo estao distribuidos em tres eixos - Sociedade,
justa e solidaria, Economia para uma vida melhor e Governo participativo, etico e
competente - os quais serao avaliados pelos indicadores que aferem os avan~os
socials , economlcos e de gestao obtidos a partir da implementa~ao das politicas

publicas.

Assim , 0 exigido aumento da eficiencia das politicas publicas, inicia-se com 0
refor~o

da capacidade de investimento, sendo, para isso, essencial, a parceria e a

cooperayao onerosa ou nao onerosa, com

0

governo federal e as

institui~oes

financeiras e de coopera~ao tecnica internacional .

Na composi9ao das despesas da proposta or9amentaria de 2013, destaca-se 0
gasto com pessoal, onde mais uma vez
servidores mantendo

0

0

governo assegura os reajustes anuais dos

poder de compra dos salarios, honra o.--eOmpromisso da
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corre~80

de distor~5es de Pianos de Cargos e Carreiras e garante a ampliaC;80 dos

servic;os ofertados pelo Estado, valendo-se aind a da politica de concursos e ingressos
de novos servidores. Isso tudo , em plena observancia aos limites legais impostos pela

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto as despesas correntes, 0 Estado mantem os servic;os administrativos
necessarios ao funcionamento da maquina estatal, sempre buscando a racionalizaC;80
destes custos. No entanto, despesas finalisticas novas foram incorporadas para
garantir 0 funcionamento dos novos equipamentos publicos que foram entregues a
sociedade ou que ser80 no decorrer do exercicio de 2013.

Em 201 3 0 governo dara continuidade a grandes obras como a ampliaC;80 do

Porto do Pecem , implanta,ao do Metro e do VLT, Cinturao das Aguas, Acquario,
Hospital Regional do Sertao Central, Duplica,ao da CE 085, al8m de projetos de
melhoria urbana nas areas do Coc6, Maranguapinho e Dende.

Concluo ratificando 0 meu compramisso de fazer mais e melhor pelo Estado do
Ceara, priorizando a interlocu~ao com a sociedade, com praticas de participaC;80,
transparencia , etica e consolidaC;80 da cidadania e do contrale social por parte da
popula~80

cearense.
Demonstrada a relevancia da materia, solicito 0 especial apoio de V .Exa. no

regular encaminhamento e tramitaC;80 desta

proposi~ao ,

esperando contar com sua

aprova,ao.
Na oportunidade, reitero a V.Exa. e aos ilustres deputados dessa Augusta
Casa do Povo, protestos de elevado aprec;o e de distinguida considerac;80.

IRA GOMES
Governador

A Sua Excelimcia 0

Senhor
Deputado Roberto Claudio Rodrigues Bezerra
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA
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