


O que é a LOA?

 LOA - Lei Orçamentária Anual ;
 É um Instrumento de planejamento de curto 

prazo (01 ANO); 
 É utilizado para gerenciar as receitas e 

despesas públicas em cada exercício financeiro.



Objetivos da Audiência

Apresentar à população a proposta 
orçamentária elaborada pelo Município 
para as receitas e despesas do município 

do ano de 2022.



Participação Popular

O art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000

Parágrafo Único: A transparência será assegurada 
mediante:
I – Incentivo à participação popular e realização de 
audiências públicas durante os processo de 
elaboração do orçamento.



Questionário online 

Foi disponibilizado no 
site da PMM link do 

questionário de 
participação popular 

até terça-feira dia 
28/09/2020.



Questionário online 

 Construção de Creches
 Capacitação Profissional
 Construção de Unidade de Saúde
 Aquisição de medicamentos
 Construção de Casas Populares 
 Qualificação social e profissional
 Drenagem e Pavimentação de Ruas
 Saneamento Básico
 Iluminação Pública



Questionário online 

 Revitalização do Patrimônio Histórico 
 Realização de Eventos Esportivos e Culturais
 Ampliação do Videomonitoramento Urbano e 

Rural  
 Sinalização Viária Municipal
 Construção de Rodoviária  
 Transporte Escolar Universitário



Questionário online 

 Programa de Agroindústria Familiar 
 Ampliação da Feira Municipal
 Asfaltamento de Estradas Rurais
 Recuperação e Preservação de Recursos Hídricos
 Preservação da Vegetação Nativa, restinga e 

mangues
 Realização de Concurso e Processo Seletivo 
 Escola de Capacitação de Servidor 



TOTAL: R$ 356.652.000,00

Aumento de 31,62% em relação a 2021



CATEGORIA DE DESPESAS VALOR

DESPESA COM PESSOAL 135.248.312,15

CUSTEIO + PASEP 148.795.502,47

INVESTIMENTO 61.828.232,23

JUROS/ENCARGOS + AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 280.818,14

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.380.964,00

EMENDAS IMPOSITIVAS (1,2%) 4.118.171,01

TOTAL: R$ 356.652.000,00



Principais Ações para 

2022
- Secretarias “MEIO” -



SECRETARIA AÇÃO

Governo • Aquisição de computadores e equipamentos de informática;

• Estruturação das instalações físicas da ouvidoria do município;

• Desapropriação de áreas de interesse público;

• Manutenção das atividades da secretaria de governo;

• Capacitação de pessoal;

• Recepção e homenagem de autoridades;

• Contribuição a AMUNES, CNM e outros;

• Realização e apoio a seminários, palestras e congêneres;

• Manutenção das atividades do setor de tecnologia de informação;

• Manutenção das atividades da ouvidoria municipal;

• Publicação e divulgação dos atos do poder executivo;

• Manutenção das atividades do setor de comunicação.

Procuradoria • Despesas com requisição de pequeno valor;

• Despesas com precatórios;

• Despesas com sentenças e decisões judiciais;

• Manutenção das atividades da procuradoria geral;

• Capacitação de pessoal;

• Aquisição de sistemas de informação e comunicação;

• Manutenção do Procon municipal.

Controle Interno • Capacitação de pessoal;

• Manutenção das atividades da secretaria de controle interno.



SECRETARIA AÇÃO

Planejamento • Elaboração do planejamento estratégico municipal;

• Revisão e adequação do PDM;

• Implantação do distrito industrial;

• Estruturação e manutenção da sala do empreendedor;

• Implantação de “Smart City” cidade inteligente;

• Desenvolvimento das atividades estratégicas;

• Implantação da cidade empreendedora;

• Manutenção das atividades da SEPLADES;

• Capacitação de pessoal.

Finanças • Amortização de dívidas;

• PASEP;

• Juros, amortização e encargos sobre a dívida;

• Aquisição de georreferenciamento multifinalitário;

• Atualização e modernização do cadastro tributário;

• Implementação e manutenção da educação tributária do município;

• Revisão e adequação do código tributário;

• Capacitação de pessoal;

• Manutenção das atividades da secretaria de finanças.



SECRETARIA AÇÃO

Transportes • Aquisição de imóveis para funcionamento da Secretaria Municipal de Transporte;

• Aquisição de Sistema de rastreamento veicular;

• Aquisição de veículos e equipamentos;

• Construção de rodoviária;

• Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte;

• Locação de veículos;

• Capacitação de pessoal;

• Gestão da frota municipal;

• Gestão do transporte escolar do Ensino Superior.

Administração • Aquisição de máquinas e equipamentos;

• Revisão do plano de cargos, carreiras e salários;

• Realização de concurso público e processo seletivo;

• Criação e manutenção da escola de capacitação de servidores públicos

municipais;

• Implantação de previdência própria;

• Manutenção das atividades da secretaria de administração;

• Locação de imóveis de responsabilidade do município;

• Programa de medicina e segurança do trabalho;

• Locação de máquinas e equipamentos;

• Informatização e modernização de documentos;

• Alimentação, cesta natalina e transporte do servidor ;

• Publicação e divulgação dos atos oficiais.



Principais Ações para 

2022
- Secretarias “FIM” -



SECRETARIA AÇÃO

Esporte • Aquisição de veículos;

• Apoio, parcerias, incentivos e divulgação de atletas e entidades desportivas;

• Construção, recuperação, ampliação, melhorias e manutenção de espaços

Esportivos, inclusive aquisição de imóveis;

• Projeto Cidade Ativa - Instalação de equipam. de ginástica em praças e praias;

• Manutenção das atividades da secretaria de Esporte e Lazer;

• Manutenção do conselho municipal de esporte e lazer;

• Capacitação de pessoal;

• Realização e participação em eventos esportivos;

• Manutenção do programa municipal de desporto escolar e comunitário.

Turismo • Recuperação do patrimônio histórico do município (construção, reforma,

ampliação e restauração);

• Participação em feiras e exposições;

• Apoio as associações, entidades culturais, grupos folclóricos e de teatro e

carnaval de ruas;

• Aquisição de acervos para a biblioteca municipal;

• Sinalização com placas indicativas;

• Implementação e manutenção do turismo sustentável e agroturismo;

• Revitalização e ambientação de espaços turísticos;

• Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Patr. Histórico;

• Capacitação de pessoal;

• Manutenção do patrimônio histórico, paisagístico, cultural, artístico e

arqueológico do município;

• Apoio a realização de eventos, mostras culturais e artísticas;

• Manutenção da agência e desenvolvimento turístico da região da costa da

imigração;

• Realização e apoio à festas e eventos.



SECRETARIA AÇÃO

Meio Ambiente • Recuperação da área degradada do atual aterro (Jacarandá);

• Implantação e manutenção de coleta seletiva e de óleo de cozinha;

• Preservação da vegetação nativa, de restinga e mangues no município, APP'S e

APA'S;

• Confecção de placas informativas sobre a preservação ambiental;

• Elaboração de plano de preservação ambiental;

• Constr/ Ampli/ Ref. e melhoria de galpões c/ eq. e estrut. de recolhimento e

recond. mat. Reciclável;

• Arborização da orla, praças, jardins e ruas;

• Elaboração de plano de compensação ambiental – pca;

• Aquisição de prêmios para o projeto de educação ambiental;

• Aquisição de sistema de geoprocessamento;

• Castração de animais de rua;

• Aquisição e instalação de fossas sépticas em APPS e APAS;

• Implantação e manutenção das ações do plano de saneamento básico e resíduos

sólidos;

• Desapropriação de áreas ambientais;

• Recuperação, preservação e monitoramento de recursos hídricos;

• Manutenção das atividades da secretaria de meio ambiente;

• Estruturação e manutenção do FUNREMA;

• Manutenção do serviço de corte e poda de arvores em área pública;

• Contribuição à entidades voltadas à divulgação e preservação do meio

ambiente;

• Realização de eventos e capacitações ambientais.



SECRETARIA AÇÃO

Agricultura • Reforma e ampliação da SEAPE;

• Aquisição de maquinários, veículos e implementos agrícolas;

• Fortalecimento do programa de agroindústria familiar;

• Ampliação e manutenção do asfaltamento de estradas rurais;

• Construção e manutenção de caixas secas e terraços de contenção no interior;

• Ampliação e manutenção da feira municipal;

• Aquisição e distribuição de semente de mudas diversas e insumos para o setor agropecuário;

• Implantação do selo de inspeção municipal – SIM;

• Implantação e manutenção de incentivo à pesca, aquicultura e psicultuira;

• Reforma do imóvel para estruturação e construção do mercado de peixes;

• Fomento, colaboração e cooperação entre o poder público e as organizações da sociedade civil;

• Implantação da estação de rádio PX;

• Construção de píer/cais flutuante para embarcações;

• Manutenção dos conselhos;

• Manutenção das atividades da SEAPE;

• Capacitação de pessoal;

• Promoção de eventos técnicos rurais e pesqueiros.

Defesa Social • Implantação, manutenção e ampliação do sistema de videomonitoramento urbano e rural;

• Construção de postos de vigia para os guardas vidas;

• Implantação e estruturação da guarda mirim;

• Manutenção das atividades da secretaria de defesa social ;

• Capacitação de pessoal;

• Manutenção e ampliação da guarda municipal, agentes de trânsito e guarda vidas.



SECRETARIA AÇÃO

Obras • Aquisições de terrenos para fins de utilidade pública;

• Cercamento de lotes para cumprimento das leis municipais (código de obras, posturas e PDM);

• Construção de portal nas entradas da cidade;

• Pavimentação, drenagem, galerias e melhorias de ruas e avenidas;

• Urbanização, padronização e requalificação da orla marítima;

• Construção, ampliação, restauração, melhorias e paisagismo de praças e áreas públicas;

• Construção, melhorias e reformas de imóveis públicos;

• Construção e reformas de abrigos em pontos de ônibus;

• Construção e reforma de pontes e viadutos;

• Drenagem, urbanização e desassoreamento e melhorias do porto da barra;

• Construção de ciclovias e calçadas cidadãs;

• Construção de muro de arrimo e contenção de encostas;

• Construção de galerias e manutenção dos valões;

• Promoção de investimentos com o fundo de desenvolvimento municipal –FDM;

• Reforma e manutenção do píer com melhorias e benfeitorias;

• Construção de cais e marinas nos leitos dos rios e nas encostas marítimas;

• Construção e instalação da usina de asfalto e aquisição de imóveis;

• Demolições de imóveis em risco de desabamento;

• Construção e ou ampliação da rede de água tratada e esgoto;

• Implantação e manutenção das ações do plano de saneamento básico e resíduos sólidos;

• Manutenção das atividades da secretaria de obras e urbanismo;

• Capacitação de pessoal;

• Manutenção da rede de água tratada, de esgoto e de drenagem pluvial.



SECRETARIA AÇÃO

Serviços 

Urbanos

• Reforma e manutenção do píer com melhorias e benfeitorias;

• Construção, ampliação e reforma de capelas mortuárias;

• Construção, ampliação e reforma do cemitério público;

• Perfuração de poços profundos (artesianos);

• Aquisição de terreno e construção da sede da secretaria de serviços

urbanos e melhorias;

• Ampliação e melhoria da rede elétrica;

• Implantação e manutenção das ações do plano de saneamento básico e

resíduos sólidos;

• Manutenção da rede de água tratada, de esgoto e de drenagem pluvial;

• Implantação do transbordo da usina de tratamento de lixo;

• Manutenção das atividades da secretaria de serviços urbanos;

• Capacitação de pessoal;

• Locação de máquinas, veículos e equipamentos;

• Manutenção do conselho de iluminação pública;

• Coleta, transporte e destinação final de resíduos da construção civil;

• Manutenção dos serviços de limpeza pública;

• Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos;

• Coleta, transporte e destinação final de resíduos de pescados e outros;

• Coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde;

• Manutenção e melhorias dos serviços de iluminação pública.



SECRETARIA AÇÃO

Assistência 

Social, 

Habitação e 

Trabalho

• Implantação da sede do Conselho Tutelar;

• Reforma e ampliação do Centro de Convivência Renascer de Marataízes;

• Reforma e ampliação da casa de passagem;

• Construção, reforma e ampliação do centro de referência de assistência social –

CRAS;

• Implantação da casa do cidadão ;

• Casamento comunitário;

• Aquisição de passagens para pessoas carentes;

• Construção, reforma e ampliação do centro de referência especializada de

assistência social – CREAS;

• Qualificação social e profissional;

• Apoio a grupos de artesanato e agroindústria do município;

• Implantação do SINE municipal;

• Construção e reparo em moradias de pessoas em situação de vulnerabilidade

social;

• Construção de unidades habitacionais de interesse social;

• Manutenção das atividades do conselho tutelar;

• Manutenção das atividades dos conselhos municipais;

• Manutenção do fundo municipal da pessoa idosa;

• Manutenção do programa primeira infância no SUAS - Criança Feliz;

• Manutenção do centro de referência e assistência social – CRAS;

• Benefício eventual (auxílios natalidade, funerário, cesta básica, outros);

• Manutenção do programa se segurança alimentar e nutricional para usuários do

SUAS.



SECRETARIA AÇÃO

Educação • Promoção e apoio a eventos educacionais, culturais e esportivos;

• Capacitação de pessoal;

• Manutenção dos conselhos municipais;

• Manutenção da Alimentação Escolar - Creche / Pré escola / Ensino Fundamental

/ EJA / AEE / Mais Educação;

• Alimentação, cesta natalina e transporte do servidor;

• Manutenção do programa dinheiro direto na escola – PDDE;

• Apoio a projetos de contraturno (esportivos, cultural, xadrez e outros);

• Manutenção do ensino fundamental;

• Formação continuada dos profissionais da educação e capacitação de

servidores do ensino fundamental;

• Concessão de bolsa de estudos para estudantes do município;

• Manutenção da educação infantil - Creche / Pré escola;

• Formação continuada dos prof. da educ. e capacitação de servidores do ens.

infantil - Pré escola;

• Formação continuada dos profissionais da Educ. e Capacitação de servidores do

Ens. Infantil – Creche;

• Manutenção da educação especial;

• Formação continuada dos profissionais da educação e capacitação de

servidores da educação especial;

• Manutenção e conservação das bandas de músicas escolares municipais;

• Manutenção do transporte escolar.



secretaria ação

Saúde • Construção, reforma, readequação, ampliação, aquisição de imóveis, melhorias

e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde;

• Aquisições de aparelhos de média e alta complexidade;

• Ampliação, melhorias e aquisição de equipamentos e veículos para centro

especializados de saúde;

• Implantação e manutenção do serviço de resgate municipal;

• Construção e estruturação do centro de especialidades médicas –CEEMM;

• Construção e estruturação do centro de hemodiálise municipal;

• Aquisição de imóveis, construção e estruturação da unidade animal e centro de

zoonoses;

• Assistência, tratamento a toxicômanos, pessoas com deficiências e necessidades

especiais diversas;

• Manutenção do programa saúde da família – PSF;

• Manutenção do programa agentes comunitários – PACS;

• Manutenção dos postos de atenção básica - PAB fixo;

• Manutenção do programa saúde bucal;

• Manutenção do programa mais médicos;

• Manutenção e estruturação do centro de reabilitação fisioterápica;

• Manutenção do centro odontológico;

• Participação no projeto SAMU;

• Manutenção da assistência farmacêutica;

• Manutenção da vigilância sanitária, de produtos e serviços - VISA;

• Manutenção da vigilância epidemiológica;

• Aquisição de gêneros alimentícios para suplementação alimentar.



Principais Ações para 

2022
Câmara Municipal



secretaria ação

Câmara 

Municipal

• Construção da sede da Câmara

• Aquisição de equipamentos para a Câmara

• Manutenção das atividades da Câmara



Valores Orçados para 

2022



SECRETARIA PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL

Educação 62.555.300,00 29.034.956,79 15.093.209,58 106.683.466,37 

Saúde 25.595.003,00 32.813.008,00 3.500.800,00 61.908.811,00 

Obras 4.079.000,00 5.088.776,00 34.812.827,65 43.980.603,65 

Serviços

Urbanos
5.789.000,00 18.022.840,00 628.850,00 24.440.690,00 

Administração 2.320.500,00 20.625.500,00 38.300,00 22.984.300,00 

Defesa Social 8.324.000,00 8.894.968,00 578.865,00 17.797.833,00 



SECRETARIA PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL

Assist. Social 5.557.500,00 5.227.650,00 444.850,00 11.230.000,00 

Transporte 874.500,00 8.669.552,40 77.500,00 9.621.552,40 

Finanças 3.690.500,00 5.012.375,85 159.662,29 8.862.538,14 

Procuradoria 5.247.686,27 1.705.381,24 358.500,00 7.311.567,51 

Esporte 859.500,00 1.094.212,00 4.861.000,00 6.814.712,00 

Turismo 646.500,00 5.943.950,00 43.900,00 6.634.350,00 

Reserva de

Contingência
- - - 6.380.964,00 



SECRETARIA PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL

Governo 2.766.000,00 2.278.000,00 818.000,00 5.862.000,00 

Câmara 3.563.822,88 1.656.888,04 250.000,00 5.470.710,92 

Impositivo

1,2% sendo

50% na Saúde

- - - 4.118.171,01 

Meio Ambiente 1.189.000,00 1.345.400,00 11.000,00 2.545.400,00 

Agricultura 1.281.500,00 527.600,00 296.630,00 2.105.730,00 

Planejamento 665.500,00 945.600,00 7.000,00 1.618.100,00 

Cont. Interno 243.500,00 36.000,00 1.000,00 280.500,00 



TOTAL: R$ 356.652.000,00



Perguntas?




