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PRP.FF.rTURA DO

ARACATI

Rua Corflnel Atex~n:zlto, 12'72 • Farias Bfito

Cep: 62Béló-OOO • Aracau - CE. Brasil
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Prefeitura Municipal de Aracati
Secretaria de Administração e Planejamento
Ata da Audiência Pública para Apresentação e Discussão do Projeto de
Lei Orçamentária Anual- LOA para o Exercício de 2021

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2020, às quatorze horas,
no Teatro Municipal do Município de Aracati/CE realizou a Audiência
Pública para Apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual LOA 2021, com a finalidade de apresentar os pontos determinantes
referente aos valores destinados para cada órgão da Administração
Direta e também para os integrantes da Administração Indireta. Iniciamos
a Audiência Pública explicando os princípios orçamentários e integração
do PPA, LDO E LOA. Justificamos os valores escassos em razão da
PANDEMIA em que se encontra o país, a queda da Receita Municipal, a
priorização para os Serviços Essenciais, o cumprimento dos Limites
Constitucionais, a importância de assegurar para os convênios Estaduais
e Federais. Foi demonstrado os valores por grupo de despesas: Pessoal
e Encargos, Manutenção dos Serviços, Investimentos, Juros e
Amortização da Dívida e Reserva de Contingência. Foi demonstrado a
Receita Total por Fonte de Recurso e a Despesa Total por Unidade
Orçamentária e ressaltada a importância entre receita e Despesa
Municipal.
Sendo esses os termos da reunião, eu, Maria José Castelo Branco
Daniel, redigi e assino a presente, juntamente com os responsáveis pela
Audiência Pública.
LISTA DE PRESENÇA:
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./ Princípio da Exclusividade
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Princípio da Anualidade ou Periodicidade
, ó período de tempo qual se referem a previsão da receita e a fixação da
;~oostantes na LOA daquele exercício financeiro que coincide com o ano atuêJI
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,Úi~gisifbs das receitas e despesas na LOA são pelo valor total e bruto; vedado$
uâi~quef,~âeduções (Lei nº 4.320/64) .
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Projeção Da Receita Orçamentária Por Categoria Econômiba
'cc\•

Vr. Presvisto LOA
Descrição

. .RECÊITAS.CORRENTES

Previsto.[GA~. T~:f:::.
202'1

>::~.~·i''.i>>.:·~~~,~~

225.930.350,00

233.205~ooÓ;oóJ::~~~

19.638.600,00
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. ;;;~rój~ção Da Receita Orçamentária Por Categoria
Vr. Presvisto LOA

Descrição

,..--------

RÊ-C~ITA DE CAPITAL

:EÇppera_ções de Crédito
_ -/[~AÜenação dê Bens
,-

<•-,,-.··;. .~'
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••

6.000.000,00

5. 000.000,-00

--
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-;ár1$ferências de Capital
<.··,·~·

'"

2.917.350,00

~

t~ffistRecêitas-·correntes
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'~:tf.Lt7~_,,}t-:;·~· ~ . ,
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n~Jr;~\D~IINTRAORÇAMENTARIA

-!1't_a -i rNrâ9 rçª me ntari a

Vr. Previsto LOA ;,-

8. 792~000,:Q~f

-

_:-_i$~~i1)gft:!z()ção de Empréstimos
'3>···0,•·º··~:-,L,~·/,

Econ~rtlicai:on

2020
---,.
8.938.350,00
21.000,00

"·!'
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2021

,
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25.ooo;-Qc>~;-;_

~y>'

< '

Receita - Resumo por Unidade Orçamentária
Orgão

Vr. Previsto LOA
2020

Vr.Prc)post?;
Orçamento 2()21

15.800.000,00

18.992. 700,00·

Sec. de Planejamento e Administração
Fundo Municipal de Seguridade Social
Sec. de Finanças
f=uhdõ Municipal de Educação/ FME
FLJNDEB

111.058. 750,00

113 .022.1oo;ôõ ·>·
.

7 .237 .400,00

..

7 .072.000;00

59.250.000,00

~éç: de Cidadania e Desenv. Social

. Fundo Municipal de Assistência Social
l=l.indo Municipal dos Direitos da Criança e d<
gur1Clo Municipal do Idoso

~:,_EUtlâ9J\liünicipal de Saúde/ FMS
Infraestrutura e Des. Urbano
i=tinClo·.fV1un. de cultura
-·.;·. ·'. .
Funâó.Muhicipaldo Turismo
;Üwr\âõ!Mún~<CJê.Esoorte e Lazer
cíil%fâó~ N'tun:j·(l~!i:;rã ns'ito"·
~ltitütó!ae:d:u~HídaâêYdo;Meio:Ambiente.

2. 718.200,00
38.000,00
1.000,00

3ª.5poyõb::i;
·i.t1:óoô]õô~1,

· . 3·3_905.ooo~·cto
•. . ... '
··'.

seês:.:ae

.;;:;'·1.~o.,,.,,X'll.:--.;;1,,r-,,~·,, ~

2. 70~.. 20Ô]ÔQf:'; ; •

~.

4~000,oa.··

.· 933Tci©o;oõ

bºespesa - Resumo Por Categoria Econômica
'DESPESAS CORRENTES
~~Pessoal

e Encargos Sociais

Jµros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
•• CI ·

.:

·

·•

DESPESAS DE CAPITAL

i ~ ,''

·.ê~':f~t?:a Çª'º da D ívi d a
'

'

; ,...

'· --ERVADECONTIGENCIA
,<0-:"" ':~..':,;f_'.._ ~'

•

Vr. Proposto LOA

2020

2021

195.154.667,00

2os.562.9oo·,oo

98.381.467,00

112.827.400,00
10.000,00·

10.000,00
96.763.200,00

92. 725.500,00

30.083.333,00

28.587 .100,0()

24..Q87.l00,00êê:1.··.

25.983.333,00

fn've'sti me ntos

~~~(,y~~~:l,~-~.,J~;~,,:~1~7<,~1'.:;

Vr. Fixado LOA

.

'

4~100.000,00

·.·

Despesa - Resumo por Unidade Orçamentária
Orgão

LOA- 2020

7.440.000,00
2. 797.000,00
1.000.000,00
1.591.400,00
850.000,00
2.694.400,00
15.800.000,00

Vr. Proposto LOA 2021

8.611.000,00
16. 598.900,00

6. 720.000,00
2. 800.000,00
1.170.000,00
1.990.000,00
860.000,00
2.700.000,00
18.997. 700,00
9.599.500,00
16. 728.000,00

59.250.000,00

62.100.000;00

Sec~Lde Odadania e Desenv. Social

3.500.000,00

3.500.000,00

FÜnCSo Municipal de Assistência Social

3.264.400,00
300.000,CXf

4.007.200í00

Câmara Municipal de Aracati
Gabinete do Prefeito
casa Ovil
Procuradoria Geral do Município
.Controladoria e Ouvidoria Geral do Muni.
Sec. de Planejamento e Administração
Fundo Municipal de Seguridade Social
Sec. de Finanças
Fun'do Municipal de Educação/ FME

Fundo 1V1unicipal dos Direitos da Criança e de
i:'Jndo Municipal do Idoso
Funêl'o'MÜnicipa! dos DiíeJtos da Mulher

ÊÜ~dti Mun. de Políticas s/ Drogas
~lf~d~'ÁS,~l~l2às Pessoa's~C/ D~fic:iênê:ia
?·~J:i.J;f,F~C:V".'.""'""-'---:7:-~·-.

~-:_c"r-~-

.. -, _,,

:-, ·,'." ;

Füli'do' Municip'al de Saúde
~. t'<"·,~~,ç~t~t~~:,_,<;-;·i---~~;:~:~-
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sWcJ~rtfra'ê'strutura::e Des; Ui"bano:;tT"t;: ;
~

__ ,_

--~
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260.000,00
200.000,00
215.000,00

200~QOC>,óô

,, 2is.ooo,oo

%
-9,68%
0,11%
17,00%
25,05%
1,18%
0,21%:

Despesa - Resumo por Unidade Orçamentária
Vr. LOA2020

Orgão

Fu·nao Mun. de Habitação de Inter. Social
·Sec.'de Turismo e Cultura
.1Fundo.Mun. de Cultura

fuh~Ó,dePreservação do Patrimônio Cultu

20.000,00
3. 700.800,00
427.500,00
245.500,00

{continuação);

1vr. Propôsto LOA 2021
25.000,00
4.485.000,00
430:000,00
246.000,00

3. 200.400, 00
3.600. 000, 00
337.400,00
Sec:·de Meio Ambiente e Controle Urbano
470.000,00
1; . ·.· ' .. ,.,, .
....
572.883,00
580.000,00
fÜhdo de Desenvolvimento do Meio Ambien1
541.000,00
612.000,00
sJ~~d~Ôeseenv. Econômico, Trab. e Rend
1.103.600,00
1.320.000;06
sêc:tdê De~env.Agrário e Rec. Hídricos
1.359.800,00
1.472.000,00
....... ,.~ S®:000,;00_
667.350;00
Fúnéló iMüri,~,de Esporte e Lazer
,.~. ''··'s: '·'> .· ·.· '' ·••
.
..
. 4:485.ooo;oo'
4.481.667;00
s~W;1:[g:~S~g4siinça Cidadã1e Ordem Pública
1.248.200,00
L236~500;Ô0t''
fl'.(füt91MLi!l·;,d e:Trâ ns ito
_
130.000,00
.: 1.01a~ooo,õôL
lns,J1Ji'.f~qrde Qualidade do Meio Ambiente
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RESUMO POR FONTE
Receita

Nomendatura Analítica

60. 701.000,00

Recursos' Ordinários
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
.

- --

..

Transferências do FUNDES 60%
Transferências do FUNDES 40%
Transferências do FUNDES 60%-Complementação da União
Transferências do FUNDES40%-Complementação da União
Transferência dó Salário-Educação
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de
Alimentaçã.o Escolar {PNAE)
, •• '.. ••

.··:

,.

' - .

·· .. ·.

J~ansf~r€nci~s de.Convênios - União/Educação

9.456.0QO,Q(j .:~.~~~

30.870.000,00
13.230.000,00
12. 600.000,00
5.400.000,00
2.204.000,00

30.870;000,óoj'\ ;;.
;
~ _,X~;,:.:.~~:~~.'.~
13.230.000,00. . \l

1.641.000,00

1~641.ooo,Q()~J,~~

1~::::;~;~;
2.2o4.oao;oo ,-rr:,.
.

,

.

-, - .-

~~:·~~j~~ítc(s~c!e;:fmlió.stos edeTransferência de Impostos - Saúde
-~·~:,:t 5r'a~sfê{~n~iâ1l~ndo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
1

.~~~~.i~.. :'F,e'd~ral·~~sÍ:õ~Õ~:cigêust~io das Ações e Serviços Públicosdesaúde

- · \~-.. tJr~ílsrerências}uridoa;Fundo de Recursos do sus provenientes do.Governo
;~~:~·\-~~a: -_f.j~·!;J/;
~;'.'J:-11 _,~·-<f{'· ~~',~: r > '-<>'Ú· .~ '
' ~~,< ~.~ ,__ _" ,
.. ,, '· . :
'·
.
.~
,
~:J}:: ~eêléra 1.::'SI oco de lrives.ti mento na Rede de Servi Ços Públicos .de Saúde
· (>hvêniosou de Contrâtos'.deRepa.ss~vinÇulados á Saúde~:']~J:;~f~
~:.:.Yt?·.t. -~ ~·-::7~ "·""':~~.:~
:.:i.~
. .
'H

:-w··

. .· .

: _

601.000,0().
551.000,0Ó·
. 400.000,00

:~~;:·~ rransferênêias;de cõ.nvênias·:·Estado/Educação ···

}5'.\'

9.456.000ÍOO

. ·...•
-

~---

outfas·TraY1~ferêndas·de Recursos do FNDE
<

60. 701.000, 00

•.

Transferências
de-__ Recursos
do FNDE Referentes ao Programa Nacional de
-. -.
_
_
q>oio ao.TransporteEscolar (PNATE}
_-~

Despesa·

,.

~,,·AL~-~\

601:ooa;ooi

.ss1;00ô!r.
.400:000,

::1:62.?:@;Q(j: -~--·-~--i:62Stooa]N~
1;9.292:000,

00

- .. : 1~;~}~·;~L~D-~· '~·

·26.935:ôOO;oot

~-·~ '.!'. ((}~

.h:?;)' ··•

RECEITA - RESUMO POR FONTE (continuação)
Receita

Despesa
5.000.000,00

33.ooo;oo
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
'Tra't\s'ferêhcias de Convênios.:-Assistência Social - União
'Jra·nsfêrêhCia de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

2.267. 700;00
:220.000;00
215.500;00

;.:,;f:i'Pf>~Fi nã ncei ro-Compens ação Financeira
·~Recur-sos:vinculados ão RPPS.-Taxa de Administração

Útrãs''Transferências de:Cónvênios ou Contratos de Repasse da União

,[Çij;'f~ÇJITtànÚerênciasdeConvênios ou Contratos de Repasse dos Estados
"

ransferência·da União Referente a Royalties do Petróleo
'

e>~'

>•

,

-"-·~$,:<'.~=r~,. <~r:::.r;;--;:-'7

e
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,-:._-:-__,~' __ .
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__

~õntrtbl.iição,de.lntervençãó.noDomíhio

··

ão'

~

Econômico - CIDE

para o Custéio·do ServiÇo de Iluminação Pública - COSIP

ê~l1:iis'Çi~~Y.&~li1i:.é:fós·;'adF:r'rã'nsito ;~:
.<~<---~;-- ,~l,J. ~·--,.J~.·, ~' ~·

;,,;

•.

,

,·

~.::;o'

;f,{;;.

"

~

~···~

ecur:sosM'de;Opei::9,çé>es~,d~,Crédito

,111t.í~ 1ÃlienaÇ'ão·d~;êeO,s/Ativos

zi:ôê'ltiMâ'dÕ~'2:áos';Ôj'ieitos dá Cí-iançaedo Adolescente
:!o~stiriã.cil?s~"~iõ::IVl'eTb'Ambiente

1.1OO.·oo·
. O,10·0· ·,;:
''°.. ·

71zriooor ·
·
·1·
oo··';·ooo···
,1.........
· . :·;:·
,

397~õóó,óo.
10.851.100
,
, - . , 'OO '•

'39'.ZJQC>o;··

1olss~·iõór'·
·····~7'2;ooó;00~:-:;.m~~·?ªIeooJ1''
~-=· º"

,

6.365:000)00 ·!~ j1 ~::.::. ,'.,613os~'oóQ~"
~ª3:·soõ;oo!'R,S:I~~:r:i: '"933ts: ··

.

5~ooo;ooo!Po"~:C\~%A',0,~gsiôõô'i
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