
Ata da Audiência Pública sobre a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2021. 

 

 Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez 

horas, no Plenário da Câmara Municipal de Balsa Nova, localizada na Avenida 

Brasil, 717, cfe. Edital de convocação, publicado no Diário Oficial dos Municípios 

do Paraná, dia 10 de agosto de 2020, Edição 2070, foi realizada audiência 

pública através de transmissão on-line em razão da COVID-19. Reuniram-se o 

Poder Executivo, o Poder Legislativo, representado por vereadores e 

funcionários, respeitando o protocolo de distanciamento social, com o fim 

especifico de apresentar, avaliar e discutir o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2021, em atendimento ao parágrafo único, do 

art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Assistente Administrativo do 

Departamento de Planejamento Jailson de Castro abriu os trabalhos expondo 

sobre o ciclo do planejamento e sua previsão legal na Constituição Brasileira.  

Na apresentação foram demonstrados os assuntos obrigatoriamente regulados 

pela LDO, quais sejam: estabelecimento de metas e prioridades, metas fiscais, 

passivos contingentes, riscos fiscais, alterações na legislação tributária, renúncia 

de receita, aumento de gastos com pessoal, dados sobre projetos em 

andamento. Em seguida foram apresentados os valores projetados para o 

exercício de 2021 na Receita e na Despesa assim distribuídos:  a estimativa da 

receita orçamentária no montante de R$ 53.206.000,00 (cinquenta e três 

milhões, duzentos e seis mil reais), distribuídos em receita corrente R$ 

52.578.500,00 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil e 

quinhentos reais) e receita de capital R$ 627.500,00 (seiscentos e vinte e sete 

mil e quinhentos reais) e a despesa orçamentária fixada soma o montante de R$ 

53.206.000,00 (cinquenta e três milhões, duzentos e seis mil reais), sendo 

despesas correntes R$ 49.568.758,00 (quarenta e nove milhões, quinhentos e 

sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais) e despesas de capital 

R$ 3.371.212,00 (três milhões, trezentos e setenta e um mil, duzentos e doze 

reais); Reserva de Contingência R$ 266.030,00 (duzentos e sessenta e seis mil 

e trinta reais). Para a estimativa da arrecadação foram utilizados o seguinte 

parâmetro: 2021 – 3,50%. A receita foi demonstrada por categoria econômica, 

ficando assim distribuída: Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria R$ 

8.809.250,00; Receita de Contribuições R$ 760.959,00; Receita Patrimonial R$ 

393.311,00; Receita de Serviços R$ 169.238,00; Transferências Correntes R$ 

42.369.419,00; Outras Receitas Correntes R$ 76.323,00; Transferências de 

Capital R$ 627.500,00. Quanto a despesa orçamentária corresponde a: Pessoal 

e Encargos Sociais R$ 27.666.514,00; Juros e Encargos da Dívida R$ 

360.000,00; Outras Despesas Correntes R$ 21.542.244,00; Investimentos R$ 

2.126.212,00; Amortização da Dívida R$ 1.245.000,00; Reserva de Contingência 

R$ 266.030,00. Após a apresentação passou para perguntas e esclarecimentos 

das dúvidas do público presente à audiência. Não havendo mais nenhuma 

manifestação deu-se por encerrada a audiência pública, ressaltando que o 

registro dos presentes nesta audiência encontra-se em lista de presença anexa 

à presente Ata. 


