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MENSAGEM RETIFICADORA Nº 02/2017 AO PROJETO DE LEI Nº 17/2017, QUE 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ PARA O 

PERÍODO DE 2018 A 2021. 

 

Senhores Vereadores, 

 

  A presente Mensagem Retificadora altera o anexo II e III do citado projeto, 

para adequação dos valores e ações ao Projeto de Lei Municipal nº 17/2017 - PPA. Tendo em 

vista a necessidade de algumas correções de cadastramento no PPA, devido a inconsistências 

de dados que não influenciaram em valores tanto quantitativamente como nas respectivas 

localizações. 

As alterações procedidas são efetivamente descritivas tendo em vista o reduzido prazo 

que a Divisão de Orçamento do Município teve para a elaboração do Cadastramento das 

contas de Receita e Despesa do PPA, em virtude da disponibilização do Programa de 

Planejamento e Orçamento por parte da empresa de informática, ter ficado disponível somente 

em 03 de abril. 

Salientamos que este problema foi mais ou menos idênticos em outros municípios uma 

vez que o atraso da adequação dos softwares às exigências da IN 20 TCE-SC, no que se refere 

a vinculação de recursos e receitas. Vale observar que o próprio TCE em reunião realizada na 

AMUNESC no último dia 25.05.2017 já se desculpou pelas exigências pois os programas 

orçamentários e contábeis não estavam adequados a elas e nem mesmo o próprio Tribunal. 

Portanto, em decorrência do exíguo prazo para a elaboração dos referidos anexos na época, 

algumas inconsistências de caráter descritivo e cadastral foram corrigidas, inclusive com um 

trabalho conjunto com o Departamento de Contabilidade desta casa de leis que de forma 

costumeira colaborou de forma eficaz. 

 Desta forma, solicita-se a devida retificação. 

 

  Atenciosamente, 

       Itapoá (SC), 25 de maio de 2017. 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 

 

Rodrigo Lopes de Oliveira 

Chefe de Gabinete 

[assinado digitalmente] 
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Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
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