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▪A principal finalidade do Estado é a consecução
do bem comum. Nas palavras de Dallari Júnior:
“O Estado é o povo politicamente organizado em
um determinado território, vivendo sob uma
mesma ordem jurídica soberana, buscando o bem
de todos”.

▪E para buscar a efetivação desse bem universal,
o Estado se vale do Direito financeiro como meio
de arrecadar recursos a fim de manter sua
existência e desenvolver suas atividades,
suprindo as necessidades do povo.
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FINANÇAS PÚBLICAS



▪O orçamento público é um instrumento de
planejamento e execução das finanças
públicas, o qual é fixada as despesas e
prevista as receitas da Administração Pública.
Portanto, é tida como uma garantia de
respeito aos princípios constitucionais no
planejamento das ações do Estado.
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ORÇAMENTO PÚBLICO



▪O orçamento público é, de fato, a lei que
prevê (estima) as receitas e fixa as despesas
para um determinado período (exercício
financeiro) . É, no dizer de Oyama Cesar
Ituassú, “o documento corporificador das
finalidades pretendidas em um período
determinado, sempre ânuo” .

▪Também é chamado de Lei de Meios, tendo
em vista que possibilita os meios necessários
para o desempenho dos programas da
Administração Pública.
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

O Projeto de Lei Orçamentária Anual, que

compreende o orçamento fiscal, foi elaborado de

forma consolidada, em conformidade com as

diretrizes fixadas na LDO, com o art. 165, §§ 5º,

6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, Constituição

Estadual, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março

de 1964, assim como a Lei Complementar nº

101 de 04 de Maio de 2000, portarias

interministeriais da Secretaria do Tesouro

Nacional – STN e normas aplicáveis à

contabilidade pública.
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ORÇAMENTO GERAL

A estimativa da receita teve por base a média

aritmética da arrecadação municipal, obtida nos

doze (12) meses imediatamente anteriores ao

mês em que se elabora a proposta anual,

compreendendo os meses de julho de 2021 a

junho de 2022, extraídos dos balancetes do

Município, corrigidas pela meta de inflação do

Banco Central para 2023 de 7,02% e PIB de

0,41%.
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ORÇAMENTO GERAL

O Orçamento Geral do município para o

exercício de 2023 estima a Receita em R$

52.120.000,00 e fixa a Despesa para o Poder

Legislativo em R$ 1.900.000,00 e em R$

50.220.000,00 para o Poder Executivo.

7



RECEITAS PREVISTAS POR RUBRICA

ESPECIFICAÇÃO VALOR  R$

1. RECEITAS CORRENTES 52.120.000,00

1.1. Receita Tributária 6.055.900,00
1.2. Receita de Contribuições 114.800,00
1.3. Receita Patrimonial 360.101,52
1.7. Transferências Correntes 45.452.898,48
1.9. Outras Receitas Correntes 136.300,00

T  O T  A  L 52.120.000,00
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DESPESAS POR DEPARTAMENTO

DESCRIÇÃO VALOR  R$

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00

02.01 – GABINETE DO PREFEITO 1.050.159,79

02.02 –ADMINISTRAÇÃO 2.341.000,00

02.03 – FINANÇAS 1.365.720,33

02.04 – EDUCAÇÃO 21.012.084,00

02.05 – ESPORTE, CULTURA E TURISMO 1.627.123,05

02.06 –ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.114.342,35

02.07 – SAÚDE 13.794.570,48

02.08 – SERVIÇOS E OBRAS 5.520.000,00

02.09 – CULTURA 1.395.000,00

TOTAL 52.120.000,00
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DESPESAS POR CATEGORIA

ESPECIFICAÇÃO VALOR  R$

3.1 – Pessoal e Encargos 27.995.227,65

3.3 – Outras Despesas Correntes 21.551.496,38

4.4 – Investimentos 1.504.229,30

9.9 – Reserva de Contingência 1.069.046,67

TOTAL 52.120.000,00
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RECEITAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO 

A proposta orçamentária supera ainda as

aplicações mínimas constitucionais, sobre a

arrecadação de impostos, em que está proposto

destinar a ações de Saúde Pública 33,52%,

26,41% ao Desenvolvimento do Ensino,

garantindo ainda remuneração de profissionais

do magistério diretamente ligados ao FUNDEB na

ordem de 75,46%.

❑ENSINO – 26,41%

❑SAÚDE – 33,52%
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OBRIGAÇÕES FISCAIS E DA DÍVIDA

Contempla ainda recursos suficientes para o

pagamento da obrigações fiscais, a reserva de

contingência, e salientamos que o Município não tem

dívida fundada conhecida para o exercício de 2023:

OBRIGAÇÕES FISCAIS E DA DÍVIDA

❑PASEP – R$ 400.000,00

❑RESERVA – R$ 517.720,33

12



LDO2023 / PPA2022/2025

Serão solicitadas as alterações das peças

de planejamento já aprovadas, para

adequação e compatibilidade com o

orçamento aqui proposto.

13



14

2022


