
PPA/LDO/LOA
Plano Plurianual – PPA
O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação

pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos do Município. Por meio dele, é declarado o

conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as

metas previstas.

O PPA define as políticas públicas do Governo Municipal, com base nos compromissos firmados na eleição. O

conteúdo do PPA, e suas alterações, pode ser acessado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição 2416

Edição 2469

Lei 2073/2021

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte;

orienta a elaboração do Orçamento; dispõe sobre alteração na legislação tributária. Com base na LDO aprovada

pelo Legislativo, o Município elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte.

O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Ilhota e suas Alterações, pode ser acessado no Diário Oficial

dos Municípios de Santa Catarina, no link a seguir:

Lei 1931/2018

Anexo da Lei 1931/2018

Lei 2063/2021

Lei 3053/2022 com Anexos

Lei Orçamentária Anual – LOA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento de gestão, com ênfase nos aspectos financeiros e físicos,

compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA), e estima a receita e fixa a

despesa para o período de um ano, visando o atingimento de objetivos preestabelecidos da política

governamental. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do Orçamento.

O conteúdo da Lei Orçamentária Anual de Ilhota, e suas Alterações, pode ser acessado no Diário Oficial dos

Municípios de Santa Catarina, no link a seguir:

Lei 2.040

http://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=http://edicao.dom.sc.gov.br/1514320659_edicao_2416_ass.pdf#page=646
http://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=http://edicao.dom.sc.gov.br/1520355951_edicao_2469_assinado.pdf#page=728
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?r=site/acervoView&id=3261157
http://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=http://edicao.dom.sc.gov.br/1545063998_edicao_2707_assinado.pdf#page=898
http://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=http://edicao.dom.sc.gov.br/1545063998_edicao_2707_assinado.pdf#page=1157
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?r=site/acervoView&id=3155169
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=LeiTexto&ID=92&inEspecieLei=1&nrLei=3053&aaLei=2022&dsVerbete=
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2020/11/1604407141_lo_2046.docx


Anexo da Lei 2.040

Lei 2046/2020

Lei 3062/2022

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2020/11/1604407232_anexo_1_dem._da_receita_e_despesa_segundo_as_categorias_econmicas.docx
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?r=site/acervoView&id=2704662
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/ilhota/lei-ordinaria/2022/307/3062/lei-ordinaria-n-3062-2022-estima-a-receita-e-fixa-a-despesa-do-municipio-de-ilhota-para-o-exercicio-financeiro-de-2023?q=3062

