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ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO

MUNiCíPIO DE ARAPUÃ PARA 2021

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA: 28 DE SETEMBRO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete
horas, no recinto do legislativo Municipal, teve inicio a Audiência Publica do Executivo

Municipal referente ao Projeto de Lei Orçamentária - LOA para 2021. A audiência teve

início com a abertura feita pelo Presidente do Legislativo, o qual acolheu aos presentes
e destacou a importância da presença e participação de todos. Em seguida, passou a

palavra ao Contador da Prefeitura Municipal, Marcelo Bagatim de Jesus, o qual fez

uma breve introdução explicando da necessidade da realização de tal Audiência e
orientando aos presentes da possibilidade de participação com sugestões e

questionamentos sobre o que seria apresentado. Expôs ainda o contador que o

objetivo da realização da Audiência é a exposição de projeções de receitas para o ano

de 2021 e com base nessa previsão estabelecer as despesas que deverão ser

executadas no mesmo ano. O contador fez na sequência uma exposição de trechos de
dispositivos legais que norteiam a elaboração do orçamento, tais como Lei Federal nº

4.320/64, Constituição Federal, Lei Federal nº 10.257 e Lei Complementar nº 101. O

contador Destacou também a importância do planejamento na Administração Pública
onde os orçamentos precisam ser elaborados com previsões próximas da realidade de

arrecadação do Município, sendo usado para tal previsão o histórico de arrecadação

em períodos anteriores, fazendo-se então a média e projetando os exercícios futuros,

devendo ainda a entidade prever um orçamento com equilíbrio entre receita e

despesa. Foi apresentada na sequência a projeção da receita para o exercício

financeiro de 2021, totalizando uma previsão de R$ 18.417.061,21 (dezoito milhões

quatrocentos e dezessete mil, sessenta e um reais e vinte e um centavos), estando

contemplados neste montante tanto a receita corrente normal quanto a receita de
capital, ou seja, aquele transferida por outras esferas de governo para realização de

investimentos em obras e aquisição de equipamentos. A receita orçamentária do

Município é a base para toda atividade do Executivo Municipal e também do

Legislativo. A despesa é fixada no mesmo montante da projeção da receita e a

execução também deve buscar esse equilíbrio. Apresentou as despesas classificando
em nível de elemento de despesa, demonstrando a previsão para despesas com

Pessoal (R$ 10.001.758,12), Juros e encargos da dívida (R$ 17.000,00), Outras

Despesas Correntes (R$ 7.599.109,94), Investimentos (R$ 626.193,18), amortização da

dívida (R$ 83.000,00)e Reserva de Contingência (R$ 90.000,00). Após a exposição de
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cada Anexo e explicação de seu conteúdo, o contador sanou algumas dúvidas e

prestou esclarecimentos a questionamentos feitos pelos presentes. Nada mais

havendo a tratar o Presidente do Legislativo Municipal declarou encerrada a Audiência

Pública às dezessete horas e quarenta minutos (17:40), da qual lavro esta ata, que vai

assinada por mim ALGUIMARA NALDI ALVES, servidora deste Legislativo Municipal,

pelo Presidente e lista de presença anexa, que passa a integrá-Ia. Arapuã, aos vinte e

oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. (28/09/2020)

'.'~

Presidente

VALElEZI DE VICENTE
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Assessora Legislativa I I
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