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AUDIENCIA PUBLICA 

 

Elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 

Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 

 

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF a Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio do Pinhal torna público que fará realizar às 18h00min do dia 26 de agosto de 2021 no Prédio da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, situado na Av. Ministro Nelson Hungria, nº 52, AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 

ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA 2022 a 2025) E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO 2022). Devido a 

Pandemia do Coronavírus, a audiência será transmitida através da Plataforma “Google Meet” pelo Link 

https://meet.google.com/knu-prcp-ivv. A equipe técnica responsável pelo planejamento estará presente para a apresentação e 

explanação da audiência. Para mais informações e/ou sugestões acessar o Portal da Transparência do site oficial da Prefeitura. 

Anderson José Mendonça – Prefeito Municipal 

 

 

PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA 

PUBLICADO NO JORNAL DIARIO DE TAUBATÉ 

 

A realização da audiência cumpre a legislação e respeita o princípio da transparência, mas que, neste momento, alinhado a todos os 

esforços que a Prefeitura de Potim vem adotando para evitar a disseminação do coronavírus, o formato da audiência foi adaptado para ser 

realizado pela internet. 
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BASE LEGAL 
 

 Constituição Federal; 

 Constituição Estadual; 

 Lei 4.320/64; 

 Lei complementar 101/2000; 

 Lei Orgânica Municipal; 

 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e 

 Demais legislação pertinente. 

 
O PPA E LDO dispõe sobre: 

 
 Programas; 

 Ações; 

 Indicadores; 

 Unidade de medidas; 

 Meta física; 

 Custo financeiro. 
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  No modelo de planejamento orçamentário estabelecido pela atual Constituição Federal, em seu art. 165, o ente governamental deverá 

elaborar anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), e a cada 4 (quatro) anos, o Plano Plurianual 

(PPA). 

Em função da Pandemia do Coronavírus, e de acordo com os Decretos Municipais para o Enfrentamento da Pandemia e ainda a 

classificação do município de acordo com o Mapa de Risco do Governo do Estado, as audiências Públicas presenciais não são 

recomendadas nesse momento. 

O planejamento governamental é uma atividade permanente da administração pública, além de se constituir em função essencial do 

Estado. O processo de planejamento compreende a escolha de políticas públicas capazes de combater os problemas enfrentados pela 

sociedade em um ambiente no qual os recursos (financeiros, organizacionais, informacionais e tecnológicos) são limitados. 

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que estabelece, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública organizados em programas, estruturados em ações, que resultem em bens e serviços 

para a população. O PPA tem duração de quatro anos, começando no início do segundo ano do mandato do chefe do poder executivo e 

terminando no fim do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade do processo de planejamento. Nele constam, 

detalhadamente, os atributos das políticas públicas executadas, tais como metas físicas e financeiras, públicos-alvo, produtos a serem 

entregues à sociedade, etc. Nele consta o planejamento de como serão executadas as políticas públicas para alcançar os resultados 

esperados ao bem-estar da população nas diversas áreas. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa-se o 

montante de recursos que o governo pretende economizar; traçam regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o 

aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as 

despesas, dentre outras matérias. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o orçamento anual propriamente dito. Prevê os orçamentos fiscais, da seguridade social e de 

investimentos. Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhe na LOA. Você encontrará na LOA a estimativa da 

receita e a fixação das despesas do governo. Prevê também quanto o governo deve arrecadar para que os gastos programados possam de 

fato ser executados. Essa arrecadação se dá por meio dos tributos (impostos, taxas e contribuições). Se bem elaborada, a LOA estará em 

harmonia com os grandes objetivos e metas estabelecidos pelo PPA. 
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“SANTO ANTONIO DO PINHAL É UM MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, PORTANTO TEM 

PRATICAMENTE TODA SUA AÇÃO GOVERNAMENTAL VOLTADA PARA PROGRAMAS DE 

MANUTENÇÃO ADMINISTRATRIVA”.  

 

Os investimentos são realizados através de transferências voluntarias do governo do Estado e da 

União, normalmente através de emendas parlamentares.  

 

FOI DISPONIBILIZADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 

PINHAL/SP FORMULARIO PARA SUGESTÕES DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO. 
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 Acompanha o Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) 2022/2025 os anexos: 

  

 I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais: 

 II – Descrição dos Programas Governamentais; 

 III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental; 

 IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentarias e Executoras. 

 

Receitas  

 

São os recursos recebidos na gestão pública, originados de todo e qualquer recolhimento de recursos feitos aos cofres públicos, 

inclusive os recursos recebidos do Estado e/ou União. Natureza das Receitas – Projeção. 

 

Os estudos das receitas foram embasados na série histórica das arrecadações municipais, consultas nos setores que envolvem 

arrecadações municipais, sites do governo Estadual (portal do gestor financeiro da saúde, transferências voluntárias do governo do Estado 

de São Paulo, entre outros uteis), e do governo Federal (Fundo Nacional de Saúde – FNS, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

– FNDE, Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, portal da transparência do governo federal, entre outros uteis). 
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Despesas  

 

Conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade, 

ou para realização de investimentos (despesas de capital). 

 

As despesas, em sua maioria, são para custeio das despesas de caráter continuado, manutenção dos setores. 

 

A Prefeitura deve cumprir os limites Legais/Constitucionais (Ensino, Saúde, Pessoal).   

 

A Prefeitura repassa transferências financeiras (Duodécimos) a Câmara Municipal. 

 

As despesas de investimentos, em sua maioria, são realizadas através de recursos conseguidos com o Estado ou União através de 

transferências voluntarias (convênios, contratos de repasses, propostas, entre outros), sempre através de emendas parlamentares.     
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 Os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 serão extraídos do Plano Plurianual 2022/2025. 

 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o 

próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um 

elo entre esses dois documentos. 

 

 Consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2022 critérios para repasse de subvenções sociais. 

 

 Consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2022 critérios para limitação de empenhos. 

 

 Acompanha o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2022 os anexos e demonstrativos: 

 

 V – Descrição dos programas governamentais/metas/custo para o exercício; 

 VI – Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental; 

 Demonstrativos I ao VIII – Anexos de metas fiscais 

 Demonstrativo I – Anexo de riscos fiscais. 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2022 foi elaborada em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). 
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 Durante a execução se houver necessidades de 

alterações das peças de planejamento o poder 

executivo encaminhará ao poder legislativo Projeto de 

Lei para as providencias necessárias.   
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Obrigado pela presença e participação de todos! 
 


