
 

 
MENSAGEM 

 

 

Membros da Assembléia. 

 

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências a Proposta 

Orçamentária que dispõe para o exercício financeiro de 2021, estimando as receitas 

e fixando as despesas do CISNORJE/SAMU, elaborado com base no que dispõe a 

Lei Federal Nº 4.320/64, Lei Complementar Nº 101/2000, portarias editadas pelo 

Governo Federal,Instrução Normativa Nº 05/2011 do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas, que dispõe sobre a padronização dos códigos de receita, despesa, fonte 

de destinação de recursos para fins de prestação de contas, controle e 

acompanhamento da execução orçamentária e financeira. 

  

Cumpre-me destacar que para o exercício financeiro de 2021 foi 

estimada uma receita de R$ 35.000.000,00 (Trinta e Cinco Milhões), fixando-se a 

despesa no mesmo valor. 

 

Para determinação do volume de recursos que o CISNORJE irá dispor 

em 2021, levamos em consideração a evolução da receita nos últimos três 

exercícios, o comportamento da arrecadação no exercício de 2020 os incentivos 

fiscais autorizados, as perspectivas de crescimento da economia e os índices de 

inflação vigente, bem com emendas parlamentares e cadastros de convênios junto 

ao Governo do Estado e a União. 

 

As despesas foram fixadas, ainda, levando-se em consideração a 

manutenção do órgão e setores da Administração, a geração de despesas oriundas 

da criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental, os compromissos 

financeiros com amortização e encargos da dívida. 

 



 

De qualquer modo, projetamos para o ano vindouro investimentos 

importantes com a perspectiva de novas unidades e da regularização dos repasses 

da Secretaria de Estado, juntamente com os repasses municipais, buscando sempre 

melhorias de gestão e atendimento operacional. 

 

O Presente Orçamento apresentado será homologado, validado e 

executado através da Portaria 017 de 02 de Julho de 2020. 

 

Não obstante, outras ações deverão ser adotadas para fomentar a 

arrecadação do consórcio. 

 

Saliento finalmente que, austeridade e contenção de gastos são 

imperativas, tendo a Lei Orçamentária à estratégia de recuperação da capacidade 

do Órgão de desempenhar as suas funções. 

 

Assim, busco em Vossas Excelências o acolhimento necessário para 

aprovar a presente Proposta Orçamentária, por ser de interesse público. 

 

 

Teófilo Otoni/MG, 02 de Julho de 2020. 
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HENRIQUE LUIS DA MOTTA SCOFIELD 

Presidente 
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ELAINE SOUZA GUEDES 

Secretária Executiva 
 


