




PPA LDO LOA

PLANO 
PLURIANUAL

LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS

LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL

PROGRAMAÇÃO  

PARA 4 ANOS

PRIORIDADES PARA 

O EXERCÍCIO 

SEGUINTE 

COMPREENDE 

RECEITA E 

DESPESAS PARA O 

EXERCÍCIO SEGUINTE



• É a Lei maior do planejamento na Administração 
Pública.

• Planejamento de programas e ações para 4 anos.

PPA

QUADRIENAL

• Prioridades e metas que orientarão a elaboração do 
orçamento;

• faz a ligação entre o planejamento, expresso pelo 
PPA, e a prática, representada pela LOA.

LDO

ANUAL

• Define todas as despesas e receitas do governo;

• Execução dos Programas e ações contidas no PPA.

LOA

ANUAL



(primeiro ano do mandato);

(de cada ano)

(de cada ano)



Lei Complementar
101/2000

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm




REQUISITOS ENCONTRA NA LDO

Especificação das metas e prioridades da administração do exercício

seguinte;

Art. I E anexo I

Orientações para elaboração da Lei Orçamentária Anual; Capítulo III

Disposições sobre alteração na legislação tributária; Art. 34

Autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração, para a criação de cargos, empregos e funções ou

contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da

administração direta e indireta, ressalvadas as empresas públicas e

sociedades de economia mista;

Capítulo V

Limites para elaboração das propostas orçamentárias da Câmara

Municipal e parâmetros para iniciativa de lei da fixação das

remuneração no âmbito do Poder legislativo.

Artigo 65

Artigo 39



REQUISITOS ENCONTRA NA LDO

Equilíbrio entre receitas e despesas; Artigo 10

Definição da forma e critérios de limitação de empenhos (LC Federal nº

101 (LRF), art. 4º, I, b) a ser efetivada nas hipóteses de risco de não

cumprimento das metas fiscais;

Artigo 84

Demais exigências para transferências de recursos a entidades públicas

e privadas;

Artigo 68

Forma de utilização e montante de reserva de contingências a integrar a

Lei orçamentária, definida com base na receita corrente líquida;

Artigo 17

Programação financeira e o cronograma de execução mensal de

desembolso, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo trinta dias após

a publicação a lei orçamentária.

Artigo 83

Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos

programas financiados com os recursos dos orçamentos;

Artigo 21









1. Constituem prioridades e metas do Poder Legislativo:



2. Administração Municipal, assim atendidos os órgãos que integram o
Poder Executivo e respectiva administração indireta, inclusive a
fundacional, estabelece para 2021:

• Planejamento e Ordenamento Urbano: promover a reapropriação dos
espaços públicos pela população, requalificar o centro da cidade,
estabelecer novos padrões urbanísticos e garantir conservação do
patrimônio construído, realizar a manutenção e a urbanização das áreas
críticas da cidade;

• Mobilidade: melhorar a gestão e a estrutura viária, com foco em
soluções de médio e longo prazo, visando à implantação e recuperação,
solução de pontos de alagamento, iluminação e sinalização;

• Meio Ambiente:



• Habitação: ampliar a oferta habitacional, requalificar os espaços
urbanos, fortalecendo a urbanização e a regularização das áreas
ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), áreas de riscos ou em
condições insalubres;

• Educação: qualificar a rede de educação infantil, por meio da
ampliação e melhoria das unidades destinadas às crianças de zero a
cinco anos, qualificar o ensino fundamental, qualificar a proposta
pedagógica, por meio do Plano Municipal de Educação, acelerar o
desempenho dos estudantes da rede municipal, promover a
excelência e a universalização do ensino público, fomentando a
inovação e a disseminação cientifica e tecnológica, criando
condições propicias para que os cidadãos possam desenvolver suas
capacidades de forma plena;



• Saúde:

• Assistência Social:



• Esporte e Lazer:

• Direitos Humanos:



• Desenvolvimento econômico:

• Cultura:



• Turismo:

• Segurança: promover ações preventivas de segurança, estruturar
e qualificar os profissionais que atuam na segurança do município,
proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico,
ambiental, órgãos públicos e comunidades adotando medidas
educativas preventivas, reestruturar e ampliar vigilância eletrônica.





RISCOS ORÇAMENTÁRIOS

Que diz respeito à

possibilidade das receitas e

despesas projetadas na

elaboração do projeto de lei

orçamentária anual não se

confirmarem durante o

exercício financeiro.

RISCOS DA DÍVIDA

É originado pelos passivos

contingentes e refere-se às

novas obrigações causadas

por evento que pode vir ou

não acontecer



ITEM VALOR PREVISTO VALOR ARRECADADO PREVISTO REALIZADO

Receitas Correntes 269.995.200,00 242.267.324,62 69,74%

Receitas de Capital 24.790.000,00 4.464.279,29 18,01%

Dedução de Receitas - 22.456.200,00 -19.710.456,06 67,77%

Valor Total 272.329.000,00 227.021.147,85

EXERCÍCIO 2018 – TODAS AS UNIDADES JUDICIONADAS – JANEIRO À DEZEMBRO

ITEM VALOR PREVISTO VALOR ARRECADADO PREVISTO REALIZADO

Receitas Correntes 291.604.600,00 278.404.658,00 95,51%

Receitas de Capital 13.585.000,00 4.156.757,30 30,60%

Dedução de Receitas - 24.455.600,00 -22.351.039,58 91,39%

Valor Total 280.734.000,00 260.210.375,72

EXERCÍCIO 2019 – TODAS AS UNIDADES JUDICIONADAS – JANEIRO À DEZEMBRO

Fonte de informação: Portal da Transparência Prefeitura Municipal de Garanhuns.

Fonte de informação: Portal da Transparência Prefeitura Municipal de Garanhuns.



ITEM VALOR PREVISTO VALOR 

ARRECADADO

PREVISTO 

REALIZADO

Receitas Correntes 300.844.400,00 138.704.057,62 46,10%

Receitas de Capital 15.030.000,00 873.573,01 5,81%

Dedução de Receitas -25.275.400,00 -11.631.446,42 46,02%

Valor total 290.599.000,00 127.946.184,21

EXERCÍCIO 2020 – TODAS AS UNIDADES JUDICIONADAS – JANEIRO À JUNHO

VALOR TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 2021 (NO PPA): 424.546.387,00*

*Esse valor pode sofrer alteração até a data de conclusão da proposta orçamentária.

Fonte de informação: Portal da Transparência Prefeitura Municipal de Garanhuns.



















www.Garanhuns.pe.gov.br

orcaseplag@garanhuns.pe.gov.br, ou presencialmente, no
horário das 08:00 às 14:00 horas nas dependências da Secretaria
de Planejamento e Gestão;

http://www.garanhuns.pe.gov.br/
mailto:orcaseplag@garanhuns.pe.gov.br



