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Estado de São Paulo
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
EMBU DAS ARTES, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (2023), REALIZADA AOS VINTE E
NOVE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, 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 18h30, realizou-se Audiência Pública da Secretaria da
Fazenda da Estância Turística de Embu das Artes da Lei Orçamentária Anual 2023 LOA, sendo apresentada pela secretaria adjunta Viviane. Diretor Financeiro – Antônio
Geraldo Mendes de Matos. Dando continuidade à audiência pública e abertura do segundo
bloco. Agora vai ser audiência pública da apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2023,
passo a palavra a senhora Secretaria Adjunta Viviane. Secretaria Adjunta – Viviane - Boa
noite a todos aqui presente Boa noite aos internautas, Então vamos fazer agora audiência
pública do orçamento a LOA 2023. LOA 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 l e a LRF prevê arrecadação de receitas e a fixa a realização de
despesas, então aqui temos o planejamento do PPA planeja-se de quatro a quatro anos
2022 a 2025, que ano ela orienta a maneira que deverá seguir a LOA a execução tá então
nós vamos para a LOA 2023 o plano plurianual 2022 e 2025 ela compõe de 58 programas
267 ações 211 indicadores estimativa da receita formulação da proposta de acordo com as
despesas e ações pretendidas de cada secretaria a compatibilização das propostas e dos
recursos disponíveis, conforme orientação e diretrizes da LDB e a consolidação e a
montagem na proposta orçamentária a ser submetida à apreciação do Poder Legislativo
Então essa montagem essa proposta entre vai estar apresentando esse programa isso
agora Aqui nós temos as nossas receitas correntes né então ela compõe a receita corrente e
receita de Capital eu faço a dedução da contas retificadoras que a devem que nós temos
então obtendo um total de receita corrente líquida de um bilhão e duzentos e quarenta e
quatro milhões. A receita prevista para 2023, no próximo quase nós temos a composição
das despesas onde despesas da prefeitura mais autarquias ela dá uma despesa
consolidada de R$ 1.000.000.244.318,100,00 ou seja receita e despesa na mesma na
igualdade, no próximo quadro ela demonstra as despesas por cada órgão ou por cada
secretaria, então conforme a estimativa da receita foi feito a estimativa de despesas por
cada secretaria. Também totalizando as despesas fechando-se toda a receita e despesa
dentro da de cada uma seja pela secretaria ou pelos. E também pelas autarquias dentro de
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cada a secretaria daquela que falou que foi colocado aí para cá secretaria mais próximos
aqui um demonstrativo da folha de pagamento de cada secretaria, então compondo-se Total
Geral da folha de pagamentos de R$ 381277000,00. As considerações que se nós tivermos
2023. É um cenário econômico né o ano eleitoral no âmbito estadual e Federal o programas
e ações dedicado no detalhado 2022 e 2025 e a continuidade de eventuais programas e
ações da LOA 2022 é o que temos para apresentar referente a LOA anual de 2023
questionamento e qualquer dúvida seja agora ou até mesmo no departamento de
contabilidade se precisar de algum de algum esclarecimento.
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