
Ata da Audiência Pública sobre a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA  para o exercício de 

2023. 

 

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

14h:30min, 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 05 de agosto de 2022, Edição 2577, foi realizada 

audiência pública presencial e transmitida  através do site oficial da Câmara: 

https://www.camarbalsanova.pr.gov.br.  Reuniram-se o Poder Executivo, o 

Poder Legislativo, representado por vereadores e funcionários, com o fim 

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

Orçamentárias e a Leia Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2023, em 

atendimento ao parágrafo único, do art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O Secretário Municipal de  Finanças Pedrinho Durau 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 2023 na Receita e na Despesa, assim distribuídos:  a estimativa da 

receita orçamentária no montante de R$ 81.860.00,00 (oitenta e um milhões, 

oitocentos e sessenta mil reais), distribuídos em receita corrente R$ 

81.374.500,00 (oitenta e um milhões,  e trezentos e setenta e quatro mil e 

quinhentos reais) e receita de capital R$ 485.500,00 (quatrocentos e oitenta e 

cinco mil e quinhentos reais) e a despesa orçamentária fixada soma o montante 

de R$ 81.860.000.000,00 (oitenta e um milhões, oitocentos e sessenta  mil reais), 

sendo despesas correntes R$ 76.783.171,00 (setenta e seis milhões, setecentos 

e oitenta e três  mil, cento e setenta e um  reais) e despesas de capital R$ 

4.678.829,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte 

e nove reais); Reserva de Contingência R$ 398.000,00 (trezentos e noventa e 

oito mil reais). Para a estimativa da arrecadação foram utilizados o seguinte 

parâmetro: 2023 – 6,45%. A receita foi demonstrada por categoria econômica, 

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

10.823.776,00; Receita de Contribuições R$ 802.526,00; Receita Patrimonial R$ 

1.749.746,00; Receita de Serviços R$ 200.513,00; Transferências Correntes R$ 

67.669.447,00; Outras Receitas Correntes R$ 128.492,00; Transferências de 

Capital R$ 485.500,00. Quanto a despesa orçamentária corresponde a: Pessoal 

e Encargos Sociais R$ 39.641.173,00; Juros e Encargos da Dívida R$ 

352.228,00; Outras Despesas Correntes R$ 36.789.770,00; Investimentos R$ 

3.984.783,00; Inversões Financeira R$ 30.000,00; Amortização da Dívida R$ 

754.046,00; Reserva de Contingência R$ 398.000,00. 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 

https://www.camarbalsanova.pr.gov.br/


audiência pública, ressaltando que o registro dos presentes nesta audiência 

encontra-se em lista de presença anexa à presente Ata. 

  


