PREFETURA DE RIO VERDE
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Ata da Audiência Pública
“ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018”
LDO-2018

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete às 15 horas, no gabinete
da Prefeitura Municipal de Rio Verde, localizada à Avenida Presidente Vargas, número
três mil duzentos e quinze, Vila Maria, realizou-se a Audiência Pública
“ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018”. Contando
com a presença de membros da comunidade e do Legislativo. A apresentação foi feita
pelo contador da Prefeitura Dener Ferreira Borges que cumprimentou e agradeceu a
presença de todos, ressaltou que o objetivo da audiência é estabelecer juntamente com a
comunidade rio-verdense e o Legislativo, antecipadamente, estrutura, organização,
diretrizes, metas, prioridades e normas necessárias à elaboração da lei orçamentaria para
o exercício. E explica que a principal função da LDO é selecionar, dentre as ações
previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano
seguinte, é um elo de ligação entre o PPA e a LOA, e a principal função da LDO é
orientar a elaboração do orçamento anual. Dener explanou os principais pontos que
compõe a LDO,o que ela deve conter,e que tem a principal finalidade de estabelecer as
metas da administração e orientar a elaboração para o exercício seguinte. Dando
continuidade em sua apresentação demonstrando o cenário básico da economia.
Explanou que a receita estimada total para 2018 será de 682.906.382,28 milhões, sendo
674 milhões em receitas correntes e 8 milhões em receitas de capital. Para essa
estimativa foi considerado um percentual reajustado 6,5% para o exercício estimado
2018, projetado em relação ao exercício vigente, projeção para os dois anos seguintes
foi no percentual de 7,0% para 2019 e 7,5% para 2020. Esclareceu que a estimativa para
2018 é feita com base no que foi estimado para 2017.Sobre os riscos fiscais comentou

que não há como fazer uma projeção exata, porém os principais estarão previstos na
LDO. Dener explicou que de acordo com a Constituição Federal o prazo para entrega do
projeto de LDO 2018 é até o dia 15/04/2017, enviado para análise e aprovação do
legislativo. Como já foi dito o projeto da lei segue com todos os relatórios detalhados
para que o legislativo faça sua análise de forma minuciosa e proponha as emendas que
julgarem necessárias para sua aprovação ressaltando que os relatórios detalhados já
estão prontos e serão entregues dentro do prazo para que a câmara possa analisar.
Encerada a fase de apresentação Dener passou a palavra para maiores questionamentos
para que os presentes pudessem esclarecer as dúvidas pertinentes ao assunto tratado, foi
aberto as perguntas e o pronunciamento a quem interessasse. O senhor Dener agradeceu
a presença de todos, a audiência pública foi encerrada.

Rio Verde 11 de abril de 2017

