
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOA 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

DE UBARANA



OBJETIVOS

• Transparência de Gestão Fiscal conforme
art. 48 § único da LC 101/2000 - LRF;

• Participação da população no processo da
elaboração dos orçamentos do município e;

• Controle e fiscalização social dos atos da
administração pública.



BASE LEGAL – OBRIGATORIEDADE 

• Lei Federal nº 4320/1964

•Constituição Federal/1988

•Lei Orgânica do Município

•Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF/2000

•Normas do TCE-SP

•Normas de Secretaria do Tesouro Nacional



Lei Orçamentária Anual - LOA é um instrumento
de planejamento público, revestida por atos
formais, por meio do qual são previstas as receitas
e fixadas as despesas de acordo com as regras
previstas na LDO e PPA.

A LOA consolida vários orçamentos (fiscal, de
investimento e da seguridade social) os quais
refletem os planos que o governo pretende
realizar nas diversas áreas de atuação do ente
governamental, contendo um conjunto de
previsões



de receitas que serão distribuídas em diversos
programas de trabalho que viabilizarão a
manutenção e a implementação das ações
governamentais durante um exercício financeiro.

Conforme o art. 165, § 5º da CF:

- Orçamento fiscal é referente aos poderes, seus
fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, fundações instituídas e
mantidas pelo poder público.



-- No orçamento de investimento figurará apenas
as despesas com investimentos das empresas
estatais onde o ente, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a
voto.

-O orçamento da seguridade social conterá as
receitas e despesas vinculadas à saúde, à
previdência e à assistência social.



RECEITA

Receita Total prevista para o exercício de 2022

R$ 33.921.298,80



Distribuídas nas seguinte categorias econômicas



PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS 
RECEITAS



EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
NOS ÚLTIMOS 8 ANOS



DESTINAÇÃO DE RECURSOS

A Destinação de Recursos é o processo pelo qual
os recursos públicos são correlacionados a uma
aplicação, desde a previsão da receita até a efetiva
utilização dos recursos, podendo ser destinação
vinculada em atendimento às finalidades
específicas estabelecidas pela norma e
destinação ordinária para atender a quaisquer
finalidades.



DESPESA POR FUNÇOES DE GOVERNO



DESPESA POR FUNÇOES DE GOVERNO



INVESTIMENTOS – CONVÊNIOS FIRMADOS(em andamento)

 Ministério do Desenvolvimento Regional-Infraestrutura em vias 
valor de  R$ 200.000,00

 FID Estadual-Centro de Lazer Gentil Moreira

Valor de  R$ 200.000,00

 MIT-Estadual- Centro de Lazer Gentil Moreira

Valor R$ 361.108,44





OBRIGADO PELA 

PARTICIPAÇÃO DE 

TODOS


