
Prefeitura Municipal de Suzano 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ata de Audiência Pública para Elaboração da Lei Orçamentária Anual — LOA 2023 

No dia Vinte e Oito de setembro de dois mil e vinte dois, às 18:00h, no Centro de Educação e Cultura 

Francisco Carlos Moriconi, Anfiteatro Orlando Digenova, situado à Rua Benjamin  Constant  n° 682, nesta 

cidade, realizou-se a audiência pública para a discussão do que se propõe o Projeto de Lei Orçamentária 

Anual 2.023. Reuniram-se representantes do governo e população. O Sr. Itamar Corrêa Viana, Secretário 

Municipal de Planejamento e Finanças iniciou a audiência agradecendo a participação de todos os 

presentes e enaltecendo a importância da participação social nos processos orçamentários. 

A seguir ele iniciou exposição sobre o significado da LOA e explicou o modelo orçamentário brasileiro 

definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil, mostrou a diferença entre os três instrumentos: O 

Plano Plurianual — PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO e a Lei Orçamentária Anual — LOA e 

passou a enfatizar a importância da integração entre o PPA que é o planejamento a médio prazo (4 anos) 

e a LOA para o curto prazo (1 ano), assim como a LDO que, baseada no PPA tem como principal finalidade 

orientar a elaboração dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento do poder público, 

incluindo os poderes executivo, legislativo e autarquias. Disse ainda que a LOA é composta por programas 

finalísticos que resultam em bens ou serviços ofertados diretamente à População, e de programas de apoio 

àdministrativo, que são ações administrativas que colaboram para o desenvolvimento dos programas 

finalísticos, exemplo: Gestão de Pessoas. Explicou, também, a diferença entre receitas correntes e receitas 

de capital e elencou as principais receitas do munícipio, evidenciando os parâmetros utilizados como 

referência que levaram em conta a taxa de inflação estimada para 2023 em 5%. Falou, também, que a 

receita do município tem crescido, apesar da modesta recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) em 

virtude da pandemia de COVID-19, que causou uma importante desaceleração da economia. Em seguida, 

ele informou que a projeção do PIB para 2022 é de 2,67%, 05% para 2023, 1,75% para 2024 e de 2% para 

2025 e que a receita prevista para o período de 2023 é de R$ 1.453.740.124,97 (Um bilhão, quatrocentos 

e cinquenta e três milhões e setecentos e quarenta mil e cento e vinte e quatro reais e noventa e sete 

centavos). Na sequência, ele explanou sobre as emendas impositivas, de titularidade dos vereadores e que 

representam 1,2% da receita corrente líquida. Logo após isso, elencou o orçamento previsto por órgão e 

por fim. informou que o orçamento contou com a participação das sugestões da população enviadas 

eletronicamente, através de enquete disponibilizada no  site  da Prefeitura Municipal de Suzano. Por fim, 

foi dada a palavra aos presentes, e, então, perguntado sobre o teor das sugestões, ele demonstrou no quadro 
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que as principais sugestões foram direcionadas à área de saúde. Então, foi dada a palavra aos presentes, e, 

não havendo pronunciamentos a audiência foi encerrada. Eu, Mônica Cristina de Britto Scaglione lavrei a 

presente ata que vai por mim assinada. 
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