
município de planalto

Ata da audiência Pública do executivo aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e

vinte e dois, às dezessete horas na Câmara Municipal de Vereadores de Planalto Pr, o
Presidente da Câmara Municipal o vereador Mauri Krielow deu boas vindas a todos em
especial o Prefeito Luiz Carlos Boni e Secretários da Administração na seqüência considerou
aberto a Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2023, passou a
palavra para o senhor Jones Roberto Kinner assessor contábil da Prefeitura Municipal, em
cumprimento do que determina o parágrafo 4° do artigo 9° da lei complementar n° 101/00
(Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) agradeceu a presença de todos os presentes . Em
seguida deu início às apresentações dos slides, que o Planejamento é indispensável, pois
viabiliza a eficiência e a eficácia da máquina pública, a qualidade do planejamento ditará os
rumos para gestão, refletindo no bem-estar da população. O planejamento é o domínio sobre
algo que esta por acontecer. A proposta da Lei Orçamentaria Anual é um instrumento de
planejamento que demonstra em termos monetários as receitas e despesas públicas que o
governo pretende realizar no exercício financeiro subsequente, a qual deve ser elaborada
pelo poder executivo e aprovado pelo legislativo, transformando-se em Lei Orçamentaria
Anual (LOA). Esta Lei proverá os recursos necessários para cada ação constante da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, PPA constitui- se de programas com metas e indicadores para 4
anos, a LDO explicitará as metas para cada ano e a LOA proverá recursos para a execução
das ações necessárias ao alcance das metas ciclo orçamentário elaboração e apreciação e
votação. A metodologia de projeção da receita orçamentária técnica utilizada ajustamento da
reta pelo método dos mínimos quadrados, para chegar a corrente projeção, foi projetada a
receita orçamentária de 2019 até 2022 (julho). O período projetado utilizando o método
citado compreende os exercícios de 2023 até 2025. Projeção da receita e a previsão despesa
para 2023 R$ 65.628.000,00 (sessenta e cinco milhões seiscentos vinte e oito mil reais)
previsão da despesa do legislativo para 2023 R$ 2.600.000,00 (dois milhões seiscentos mil
reais) e a previsão da despesa do fundo de previdência para 2023 R$ 11.075.000,00 (onze
milhões setenta e cinco mil reais). Foram demonstrado todas as receitas apuradas com o
paralelo da despesas por fontes, em seguida os demonstrativos por órgão de governo com seu
percentual e no quadro do detalhamento das despesas orçamentárias. Como não houve
nenhuma alteração do escopo da Proposta do Projeto da LOA, assim foi declarado o
encerramento Audiência Pública onde o projeto vai ser encaminhado ao Poder Legislativo o
qual cabe a ele discutir, votar, alterar e, se for o caso, aprovar o texto normativo para
posterior vigência como lei após concordância do Chefe do Executivo, agradeceu a presença
de todos, mandou lavrar a presenta ata que lida e considerada vai assinada por mim e pelos
demais presentes.


