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Mensagem n.º ____/2021        Florianópolis, aos 30 de junho de 2021. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimo Senhores Vereadores (a), 

 

Submeto à apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa, o anexo projeto de lei 

que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, 

em consonância com as determinações estabelecidas na Lei Complementar n. 

101/2000, a qual dita as normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, destacando: o estabelecimento de metas fiscais; a 

prévia avaliação dos potenciais riscos fiscais; a fixação de critérios para limitação de 

empenhos e da movimentação financeira; e as condições de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado.  

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é estruturada fundamentalmente de modo a 

estabelecer as metas e prioridades da administração pública municipal e orientar a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispondo também sobre as alterações na 

legislação tributária.  

 

Importante mencionar que as metas e prioridades da Administração Pública para o 

exercício de 2022, contendo os Programas, Projetos e Ações, segue o Plano 

Plurianual para o quadriênio de 2022/2025, Lei Municipal nº 10.781 de 01 de Junho 

de 2021. 

 

Já sobre o cenário econômico esperado para 2022, a de se destacar que com a 

vacinação da população e com os indicadores da saúde sob controle, criam-se as 

condições para a recuperação econômica, possibilitando a retomada da oferta de 

empregos. No entanto, não se pode perder de vista que, mesmo com certa 

flexibilidade, o risco continua presente, principalmente diante de um cenário nacional 

em que o ritmo de imunização ainda depende da aquisição de novas doses de 

vacinas e insumos farmacêuticos próprios para a fabricação de imunizantes. 

 

A continuidade de investimentos públicos para 2022 também será determinante para 

o desenvolvimento da economia local no próximo ano. O setor de serviços merece 

um olhar mais apurado quanto às perspectivas futuras, pois sofre influências do 

nível de endividamento das famílias e da recomposição do mercado de trabalho 

afetado com os efeitos da pandemia, assim como uma maior demanda por políticas 

públicas. 

 

As medidas de enfrentamento tomadas desde o início da pandemia têm contribuído 

para minimização dos efeitos desta crise sanitária na vida da população 

Florianopolitana, evitando o colapso do sistema de saúde e preservando a vida da 
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população. Nessa perspectiva, espera-se que 2022 seja um ano mais promissor 

permitindo a retomada da atividade econômica e a geração de novas oportunidades 

para o desenvolvimento da nossa cidade. 

 

Desse modo, Senhor Presidente, ao encaminhar o presente Projeto de Lei das 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, renovo a Vossa Excelência e 

seus ilustres Pares, meus protestos de estima e consideração. 

  

 

Respeitosamente,                                                          

 

GEAN MARQUES LOUREIRO 

Prefeito Municipal 

 


