
 
 

 
Ata da Audiência Pública do Poder Executivo referente a LOA 2021 (Lei Orçamentária Anual), aos dezoito 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, no Auditório do Centro 
Cultural Professor Ernesto José Machado de Souza , deu-se abertura da Audiência da Loa 2021 o senhor 
Jones Roberto Kinner, leu o Projeto de Lei Orçamentaria Anual que 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 aprovada pelo legislativo, 
transformando-se em Lei. Esta Lei proverá os recursos necessários para cada ação constante da Lei de 
Diretrizes Orçamentarias. A Constituição Federal de 1988 deu ênfase a função do planejamento, 
evidenciando a necessidade de integração entre os instrumentos: Plano diretor, PPA -  Plano Plurianual, 
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA -  Lei Orçamentária Anual. A Metodologia de Cálculo da 
projeção da receita orçamentária utiliza o ajustamento da reta pelo método dos mínimos quadrados, para 
efetuar a corrente projeção, foi analisada a Receita Orçamentaria de 2017 até 2020(julho). O período 
projetado, utilizando o método citado compreende os exercícios projetados de 2020 até 2023. A variação das 
receitas no período pode ser representada pela seguinte equação y=a + b*x. Projeção da receita para 2021 
(dois mil e vinte um) R$ 44.045.000,00 (Quarenta e quatro milhões quarenta e cinco mil reais) e previsão da 
despesa para 2021 (dois mil e vinte um) R$ 44.045.000,00 (Quarenta e quatro milhões quarenta e cinco mil 
reais), previsão da despesa do legislativo para 2021 R$ 2.400.000,00 (dois milhões quatrocentos mil reais) 
5,45%, as secretarias que mais consomem são: Educação 25,07% e Saúde 23,79%, a previsão da despesa do 
fundo de previdência para 2021 R$ 6.215.000,00 (seis milhões duzentos e quinze reais). Nada mais havendo 
a tratar o senhor Jones Roberto Kinner, declarou encerrada a audiência pública. “Integração participativa 
com comprometimento, trabalho e transformação” agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada a presente ata e, que vai assinada por mim e juntamente com o livro de presenças. 


