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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL- LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2018, às 15:00 horas, no prédio da Prefeitura
Municipal de Jambeiro, situado à Rua Cel. João Franco de Camargo, 80 –Jambeiro- SP, na
presença dos convidados, dos encarregados de setores, dos demais presentes e do Senhor
Prefeito Municipal o Senhor Carlos Alberto de Souza, em atendimento ao Artigo 48
parágrafos único da Lei de Responsabilidade – LRF – e demais legislação pertinente, a
Prefeitura Municipal realiza Audiência Pública para elaboração dos programas, metas e
objetivos da Lei Orçamentária Anual – LOA - para o exercício financeiro de 2019. O
Edital de realização desta Audiência foi publicado no jornal Diário de Taubaté no dia 22 e
23 de setembro de 2018 na página 2-B, e também afixada nos locais de costume cópias do
presente edital. Deu Início aos trabalhos com a explanação da técnica da área de
orçamento e finanças a Senhora Ana Maria de Carvalho Pinto, explicando da importância
da realização da audiência pública, pois procura proporcionar a transparência da gestão
fiscal do Município e incrementar a participação popular nos projetos da administração
pública. O valor do Orçamento Anual do município de Jambeiro para o exercício de 2019
apresentado nesta Audiência estima as receitas e fixa as despesas em R$ 30.135.530,00,
sendo do Executivo R$ 28.823.530,00

E

do Legislativo R$ 1.312.000,00. A peça orçamentária

analisada foi elaborada conforme Legislação pertinente e principalmente ajustado ao
Projeto AUDESP do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Portarias do
STN e MCASP.

Foram lidos todos os anexos, principalmente os que demonstram os

elementos orçados para cada unidade orçamentária, pois assim fica mais fácil dos
responsáveis pelos setores entender o valor orçado para 2019 e planejar como utilizar seu
orçamento. Ocorreu um debate quanto ao valor do orçamento para 2019, que teve uma
diminuição ao apresentado no PPA Inicial para quadriênio 2018-2021, os participantes se
mostraram preocupados com um valor baixo das receitas e foi informado pelo setor de
finanças que este valor poderá alterar com pequenos valores tanto para mais ou para
menos. Foi concedido espaço para perguntas e questionamentos dos presentes e como de
costume maioria das perguntas foram sobre os valores de suas respectivas pastas e foi
solicitado que cada Diretor deverá no início de 2019 ir até o setor de planejamento
Orçamentário para esclarecimentos e informações destes recursos e assim cada
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responsável pelos setores já devem se adequar e começar a planejar para não haver
descontrole nos gastos de sua pasta. Houve várias indagações de todos os setores, sendo
que todas as perguntas foram respondidas e sanadas e as dúvidas devidamente
esclarecidas. O Senhor Prefeito Municipal agradeceu a presença de todos e foi encerrada a
Audiência Pública e lavrada a presente ata. Os presentes assinam a lista de presença ao
ato, que faz parte integrante desta ata. Jambeiro, 26 de setembro de 2018.
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