
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO/2023 

 

Em atendimento ao disposto no art. 48, § único da Lei Complementar n.º 

101, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam convidados à 

participarem da Audiência Pública destinada à elaboração e discussão 

do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2023, as 

Organizações Sociais e representantes da Sociedade Civil, Vereadores, 

Servidores Públicos e a população em geral, a ser realizada no dia 25 de 

Abril de 2022, às 16:00 horas, no Auditório da Prefeitura, localizado no 

térreo do Paço Municipal. 

 

 

CATANDUVENSES PODEM ENVIAR SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2023 

 

A Prefeitura Municipal de Catanduva, através da Secretaria de Finanças, convida  os munícipes à 

enviarem sugestões para elaboração da LDO/2023, por meio do e-mail: 

participe@catanduva.sp.gov.br, até o dia 25 de abril de 2022.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública, 

inclui despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e dá diretrizes para elaboração da 

Lei Orçamentária Anual, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano, de acordo 

com as prioridades do Plano Plurianual – PPA e as regras estabelecidas pela LDO. 

A participação da população auxiliará a Prefeitura a identificar quais as áreas prioritárias e 

possibilitar a melhoria constante dos investimentos, proporcionando maior efetividade à gestão 

pública. 

O prazo para a Prefeitura protocolar o Projeto de Lei da LDO 2023 na Câmara Municipal se encerra 

no dia 30 de abril de 2022. Participem!!! 

mailto:participe@catanduva.sp.gov.br


Apresentação para 
Elaboração da 
LDO de 2023 

 
  
 



EXIGÊNCIAS LEGAIS  

• Constituição Federal 1988 
 

Art. 165, inc. I, § 1º da Constituição Federal: 

 

I - o plano plurianual;  

II - as diretrizes orçamentárias;  

III - os orçamentos anuais.  

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e 
outras delas  decorrentes e para as relativas aos programas 
de duração continuada. 



EXIGÊNCIAS LEGAIS  

• Constituição Federal 1988 
   

Art. 167, § 1º da Constituição Federal: 

 

(...)  

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão  
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob 
pena de crime de responsabilidade. 



EXIGÊNCIAS LEGAIS  

• Lei Federal nº. 4.320/64  
 

O artigo 22 da Lei nº. 4.320/64, prevê o conteúdo e a forma 
da proposta orçamentária.  

 

• Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/00  
   

Os artigos 5º; § 5º do art. 5º; inc. II do art. 16;inc. II do § 1º 
do art. 16 e § 4º do art. 17, dispõem sobre a compatibilidade  
entre as peças de planejamento orçamentário (PPA, LDO e 
LOA). 



SISTEMA DE PLANEJAMENTO 
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INTEGRAÇÃO PPA / LDO / LOA 
 
 

 

 
 
 

 

                                

LDO 2022 LDO 2023 LDO 2024 LDO 2025 

LOA 2022 LOA 2023 LOA 2024 LOA 2025 



O QUE É LDO? 
 

 

 
 
 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Art. 165 da Constituição Federal, parágrafo 2º - “A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual...” 

 

CONCEITO 

 Orienta a elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte; 

 É o elo entre o PPA, que funciona como Plano de Governo e a LOA que é o 
instrumento que viabiliza a execução do Plano; 

 Instrumento de Planejamento Operacional Anual; 

 Vigência: anual. 

 



• Prefeitura Municipal de Catanduva  

 

• Câmara Municipal de Catanduva 

 

• Instituto de Previdência dos Municipiários–IPMC 

 

• Instituto Mun.de Ensino Superior – IMES FAFICA 

 

• Secretaria de Água e Esg. de Catanduva - SAEC 

 

ELABORAÇÃO DA LDO 
 
 

 
 
 

 

• Estrutura de Entidades/Órgãos do Município  

 



ELABORAÇÃO DA LDO 
 
 

 
 
 

 

• Estrutura de Órgão, Unidades Orçamentárias 
e Executoras 

 

Estabelecer a estrutura institucional definida pelo  Ente 
demonstrando os órgãos, as unidades orçamentárias e 
eventuais unidades executoras para as quais foram 
consignadas dotações. 

 

Exemplo:  

Órgão: Prefeitura  

Unidade Orçamentária: Secretaria de Educação 

Unidade Executora: Ensino Fundamental 

 

 



ELABORAÇÃO DA LDO 
 
 

 
 
 

 

• Programas Governamentais 
 

Identificar a unidade orçamentária responsável pelo seu 
acompanhamento, a especificação do seu objetivo, a 
justificativa para sua implementação. 

 

 

Exemplo: Gestão da Educação Básica no Município 

 

 



ELABORAÇÃO DA LDO 
 
 

 
 
 

 

• Ações de Governo – Atividade 

 

Atividade é o instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente. 

 

Exemplo: Manutenção do Ensino Fundamental 

 

 



ELABORAÇÃO DA LDO 
 
 

 
 
 

 

• Ações de Governo – Projeto 

 

É  um  instrumento  de  programação utilizado  para  
alcançar  o  objetivo  de  um  programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que  concorre  para  a  expansão  ou  
o  aperfeiçoamento  da  ação  de  Governo. 

 

Exemplo: Construção de Prédios Escolares  

 

 



ELABORAÇÃO DA LDO 
 
 

 
 
 

 

• Ações de Governo – Operações Especiais 

 

Despesas  que  não  contribuem  para  a  manutenção,  
expansão  ou  aperfeiçoamento  das ações de governo, 
das quais não resulta um produto, e não gera 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.  

 

Exemplo: Pagamentos de Precatórios Judiciais  

 

 



ELABORAÇÃO DA LDO 
 
 

 
 
 

 

Exemplo de Projetos 

 

• Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas   

 

• Construção de Creche/Escola no Bairro ... 

 

• Construção de Unidade de Saúde no Bairro ... 

 

• Revitalização da Praça ...  



ELABORAÇÃO DA LDO 
 
 

 
 
 

 

Exemplo de Atividades 

 

• Fomento para as Organizações Sociais 

 

• Manutenção dos Parques e Praças 

 

• Podas de Árvores nos Bairros do Município 

 

• Melhorar Sinalização Viária  



FASES DA LDO 
 
 

 
 
 

 

• Preparação 

• Elaboração 

• Aprovação 

• Implantação 

• Execução 

• Avaliação  

• Revisão 

Nesta fase de ELABORAÇÃO a 
Administração aguarda as 
sugestões e opiniões que 
porventura venham a ser 
dadas e que deverão ser 

encaminhadas até dia 
25/04/2022, no e-mail: 

participe@catanduva.sp.gov.br  
 

mailto:participe@catanduva.sp.gov.br

