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MENSAGEM N.O 5OI2O2O

Manaus, 29 de maio de 2020.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Nos termos da Constituição do Estado, faço encaminhar ao

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder

Legislativo o Projeto de Lei que "DISPÕE sobre as dìretrizes para a elaboração e a

execução da Lei Orçamentária de 2021."

A Proposição, ora encaminhada à deliberação dos Senhores

Deputados, que estabelece normas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de

2021, compreende as metas e prioridades da administração pública estadual, a

projeção das receitas e despesas, para o exercício financeiro de 2021, os critérios

para a distribuição setorial e regional dos recursos para os órgãos dos Poderes do

Estado e Municípios, as disposições relativas à política de pessoal, as orientações

para a elaboração, execução e alterações da Lei Orçamentária Anual de 2021, as

disposições sobre as alterações na legislação tributária e as políticas de aplicação da

Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas, em cumprimento ao

que determinam a Constituição da República, a Constituição Estadual e a Lei

Complementar Federal n.o'101, de 4 de maio de 2000.

A emergência em saúde pública de importância internacional, em

decorrência da infecção humana causada pelo novo coronavÍrus, COVID-19, constitui

cenário desafiador para a realizaçáo de projeções econômicas para os exercícios de

2021 a 2023, tendo em vista o elevado nível de incerteza, quanto à previsão da

extensão e da duração da pandemia e, consequentemente, quanto à magnitude do

seu impacto sobre o nível de atividade econÔmica.

Assim, na previsão da Receita e na fixação da Despesa, foi

considerado o atual cenário econômico nacional e, em particular, o cenário do Estado

do Amazonas, com seus reflexos na arrecadação tributária, base de sustentação da
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política de investimento do Governo e das ações para a manutenção das atividades da

Administração Pública, em suas diversas áreas de atuação.

Diante do atual cenário, na oportunidade em que reforço o

compromisso deste Governo com o equilíbrio das contas públicas, ressalto que as

medidas de austeridade fiscal, que se encontram expressas no presente Projeto de Lei

de Diretrizes Orçamentárias, serão mantidas no exercício de 2021.

Esclareço, por oportuno, que a tarefa não se resume a prever

receitas e fixar despesas compatíveis entre si, mas se estende à atividade de

identificação dos principais riscos a que as contas públicas estão sujeitas, no momento

da elaboração orçamentária.

Assim, está contido no Projeto de Lei o Anexo de Riscos Fiscais,

composto pela avaliação dos passivos contingentes e outros riscos, capazes de afetar

as contas públicas, bem como o Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas

metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,

resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o triênio 2021,2022 e

2023,

Cabe ressaltar que o Anexo de Metas Fiscais indica o esforço

contínuo de atender às despesas obrigatórias, reforçar a capacidade de investimento e

gerar resultados primários para o pagamento do serviço da dívida.

lntegram, finalmente, o Projeto de Lei, os mecanismos que

proporcionarão mais agilidade à administração orçamentária, uma vez que permitirão

adequações no Orçamento, no momento em que, no curso de sua execução,

comprovar-se a inviabilidade olr a necessidade de reforçar alguma dotação

orçamentária já prevista.

Ao submeter à deliberação de Vossas Excelências o Projeto de

Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujos efeitos deverão cessar no momento em que

cumprir sua função, aproveito a oportunidade para renovar aos ilustres Parlamentares

expressões de elevado apreço e consideração. Il!
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Governador do Estado


