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ESTADO DO

Ata da Audiência Pública do Executivo, referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023. No dia vinte e
nove do mês de abril de dois mil e vinte dois, às nove horas na sala de reuniões Prefeitura Municipal de
Planalto foi realizada a Audiência Pública da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. O
Sr. Jones Roberto Kinner assessor contábil deu as boas-vindas a todos, em seguida começou a apresentação

de slides referente às Metas e Prioridades para 2023, a Audiência Pública da LDO é mais que um
comprimento à legislação, pois, é nesse momento que o governo apresenta e discute junto à população as
ações que serão desenvolvidas no próximo ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias contém diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que possui a previsão orçamentária para o ano subsequente.
Tanto o PPA como a LDO,tecnicamente, quanto mais se assemelharem entre as estruturas programáticas do
Orçamento, maior será a integração entre as peças, facilitando sobremaneira as fases de execução e
acompanhamento das realizações, IPCA - índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (3,8%) e a meta para 2023
RS 55.680.000,00 (cinqüenta e cinco milhões seiscentos e oitenta mil reais). A Lei de Diretrizes Orçamentarias
estabelece a proposta da administração nas áreas de administração, Previdência dos Servidores, Secretaria da
Gestão Financeira, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Agricultura, Secretaria de serviços
Rodoviários, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Saúde, Secretaria de educação. Secretaria de
Cultura, Secretaria de esporte. Secretaria de urbanismo, Secretaria de meio ambiente. Secretaria de indústria
comercio e turismo. Onde cada secretário responsável pelo setor fez sua apresentação e as alterações devidas

para encaminhar a Câmara Municipal de Planalto Pr e tem quatro funções principais, a saber: legislativa,
fiscalizadora, julgadora e administrativa. Senhor Jones Roberto Kinner ressalta que a LDO fixa as metas e
prioridades da administração para o próximo ano e dá as diretrizes gerais para a elaboração e execução
orçamentaria, além de equilibrar receita e despesas, não havendo mais nada a tratar declarou encerrada a
Audiência Pública da LDO, agradecendo a presença de todos. Assim sendo mandou lavrar a ata que lida e
considerada vai por mim assinada e pelos demais presentes.

