
 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
CNPJ 67.360.404/0001-67 

 

 

Rua Pedro Gomes, nº 69 – Centro – Campina do Monte Alegre/SP 

CEP: 18.245-000 – PABX: (15) 3256-1212 / 3256-1330 

E-mail: audesp@campinadomontealegre.sp.gov.br 

Elaboração da LOA 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), O QUE É? 

É o orçamento anual propriamente dito.  Todos os gastos do governo municipal para o próximo 

ano são previstos em detalhe na LOA demonstrando a estimativa de receita e a fixação de 

despesas do governo municipal. É dividida por áreas, como: saúde, educação, transportes, etc. 

Prevê quanto o governo pretende arrecadar para que os gastos programados possam de fato 

serem executados. Essa arrecadação se dá por meio de tributos (impostos, taxas e 

contribuições) e repasses do Governo Federal e Estadual. 

As informações orçamentárias farão parte do Projeto de Lei que deverá ser enviado ao Poder 

Legislativo até 31 de Agosto de cada ano para análise, alterações e aprovação. Depois de 

aprovado o projeto volta ao Executivo para sanção do prefeito, transformando-se em lei. A partir 

desse momento, inicia-se a fase de execução. 

 

OBJETIVO DA CONSULTA PÚBLICA 

Esta consulta pública visa atender o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e o artigo 

44 da Lei Federal nº 10.257/2001. 

Seu objetivo é dar aos cidadãos a possibilidade de protagonizar suas demandas junto a 

prefeitura, para que, com isso, possa estruturar mecanismos de executar ações governamentais 

concisas, que busquem melhorias na qualidade de vida de seus munícipes. 

 

O Prefeito, TIAGO RICARDO FERREIRA, usando de sua competência legal, convoca a 

participação dos munícipes para Consulta Pública no formato presencial, para elaboração da 

LOA do município. A consulta pública visa promover o diálogo entre a administração pública e 

o cidadão, em cumprimento aos Princípios da Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade, 

Transparência e Motivação. A Audiência Pública ocorrerá dia 24 de agosto de 2.022 às 19:00 hs 

na Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre situada à Rua Rocha Miranda, nº 478, Centro, 

Campina do Monte Alegre/SP. 

Campina do Monte Alegre/SP, 10 de agosto de 2.022. 

 

 

___________________________ 

TIAGO RICARDO FERREIRA 
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