Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA,
APRESENTAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (2022), REALIZADA NO DIA 28
(VINTE E OITO) DE SETEMBRO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM).
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), na
Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, no Plenário Mestre Gama, da
Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, situado à Rua Marcelino
Pinto Teixeira, 50 – Parque Industrial Ramos de Freitas, às 18h30min, realizou-se
Audiência de Apresentação da Lei Orçamentária Anual 2022 - LOA, sendo
apresentada pelo Senhor Adelço Buhrer Junior – Secretário de Gestão Financeira.
Secretário de Gestão Financeira Adelço Buhrer Junior - Então mais uma vez,
retomando e apresentaremos a Lei de Orçamento Anual de 2022 - LOA, toda receita e
toda despesa para 2022, vamos fazer uma explanação bem resumida e passarei a
palavra a Senhora Edilene para dar continuidade. Secretária Adjunta Eudilene – Lei
Orçamentária Anual de 2022 tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas
estabelecidas no plano plurianual é o cumprimento anual das etapas do PPA em
consonância com a LDO e a LRF, prevê arrecadação de receita e fixa a realização de
despesas a integração dessas ferramentas de planejamento o PPA planeja a LDO
orienta que a LOA executa o nosso plano plurianual 2022, ele está elencado com as
unidades de cada um dentre os programas ações e indicadores programas. Hoje nós
estamos com 58 programas e ações 105 e 257 e 211 indicadores as etapas da
elaboração do orçamento com a estimativa de receita a formulação da proposta, de
acordo com as despesas e ações pretendidas de cada órgão secretaria,
compatibilizando as propostas setoriais e a luz das prioridades estabelecidas e dos
recursos disponíveis, conforme a orientação e diretrizes da LDO e consolidação e
montagem da proposta orçamentária a ser submetida a apreciação do Poder
Legislativo. Receita corrente ela está distribuída em receita tributária, receita de
contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras
receitas correntes, transferências correntes e conta retificadora que a retificadora da
Educação são a receita de Capital que a transferência de Capital total da receita de R$
1.307.947.626,00 e o total da receita corrente líquida e R$ 1.198.547.516,00. As
nossas despesas ela está dividida as despesas da prefeitura a Câmara Municipal, Pró
Habitação, Embuprev e Amlurb fazendo um total de despesa consolidada e
R$1.198.547.516,00. Levando em consideração todas as secretarias da prefeitura
incluindo a Câmara Municipal, em breve instrumentação eu vou destacar aqui que
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Secretaria Municipal de Educação. São nós estamos com a um orçamento de
R$ 263.930.485,00. Eu vou destacar também a secretaria de Desenvolvimento Social
R$ 39.030.805,00. E a secretaria de Saúde R$ 290.320.940,00. Essas são despesas
do órgão que havíamos comentado anteriormente, e total dessas despesas
consolidadas

e

incluindo

todas

as

secretarias

municipais

totalizando

R$

1.198.547.516,00. A folha de pagamento, nós vamos destacar dentre de todas as
secretarias e órgãos, vamos pegar aqui a secretaria da Educação folha de pagamento
R$ 127.671.128,00. Desenvolvimento Social R$ 14.649.463,00. Secretaria de Saúde
R$ 63.000.000,00. O cenário de consideração da LOA. Devemos considerar que o
cenário pandêmico, o cenário econômico é um ano eleitoral no âmbito estadual e
Federal. Tem os programas e ações indicadas no PPA de 2022 a 2025 e a
continuidade de eventuais programas e ações da LOA 2021. Esses foram as
considerações utilizadas para elaboração desse orçamento de 2022. Lembrando que
qualquer dúvida esclarecimentos estamos à disposição na Secretaria de Gestão
Financeira,

no

Paço

Municipal

e

também

através

dos

E-mail

gestaofinanceira@embudasartes.sp.gov.br . Secretário de finanças Adelço Buhrer
Junior. Novamente fica disposição para esclarecimentos se porventura que estiver
online, algum Internauta algum vereador algum cidadão e queira tirar alguma dúvida, a
gente tá aqui no aguardo para alguns esclarecimentos, destacando mais uma vez que
a peça orçamentária é montante de mais de 500 folhas que a gente traz aqui é um
resumo. E esse valor final será entregue e protocolado aqui na Câmara na quinta-feira,
provavelmente poderá ter algum ajuste, mas não fugirá muito dessa totalidade, a gente
fica a disposição e passo a palavra ao contador Toni. Diretor Financeiro da Câmara
Antônio Geraldo Mendes de Matos -

agradeça aqui apresentação da Prefeitura e

equipe da Gestão Financeira e agradeça a Maria, Adelço e Edilene e declaro encerrada
a Audiência Pública.
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