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AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DA LOA 2021
A Câmara Municipal de São Lourenço da Serra convida toda a população
para a Audiência Pública de apresentação e discussão do Projeto de Lei nº
736/2020 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Lourenço
da Serra para o Exercício Financeiro de 2021", a realizar-se no dia 21 de outubro
de 2020 às 10h, no Plenário da Câmara Municipal.
Informamos ainda que o uso de máscaras de proteção durante o evento
é obrigatório e a audiência obedecerá ao distanciamento sugerido pelos órgãos
oficiais de Saúde, bem como limitaremos o número de participantes se assim
for necessário.
Contamos com a presença de todos!
O que é a LOA?
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei elaborada pelo Poder Executivo
que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A
Constituição determina que o Orçamento deve ser votado e aprovado até o final
de cada ano. A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e autoriza as despesas
do Município de acordo com a previsão de arrecadação. Se durante o exercício
financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está
previsto na Lei, o Poder Executivo, em alguns casos, submete à Câmara Municipal
um novo projeto de lei solicitando crédito adicional.
O Orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no
Plano Plurianual (PPA), segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).
A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
1. o orçamento fiscal do município;
2. o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como
os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

