PREFETURA DE RIO VERDE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Ata da Audiência “Projeto Lei Orçamentária Anual – LOA/2017

No dia trinta do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis , às 15 horas, no auditório
da Prefeitura Municipal de Rio Verde, localizada à Avenida Presidente Vargas, número
três mil duzentos e quinze, Vila Maria, realizou-se a demonstração e discussão do
“Projeto Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 senhor Mestre de Cerimônia deu
abertura da Audiência Pública agradecendo a presença de todos e salientando a todos os
presentes que o planejamento e a transparência é uma das características do governo
Juraci Martins em todos os setores do poder público municipal, a Lei Orçamentária
Anual é uma das ferramentas de planejamento da administração. A audiência pública é
uma das diversas formas de acompanhamento e controle existentes a disposição da
população. Ela serve para facilitar o entendimento e acompanhamento da gestão dos
recursos públicos. A palavra foi passada à senhora Cleidiomar Mendes de Sousa, qual
agradeceu a presença de todos presentes, salientou a importância do cumprimento da
apresentação da Audiência Orçamentária Anual como exigência da Legislação. Dando
sequência a apresentação enfatizou a todos os presentes que estava sendo apresentada
em cumprimento ao que determina a LRF, tratando a demonstração e discussão do
projeto da LOA, que é a Lei orçamentária anual. Cleidiomar explicou que o orçamento
público é um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações, identificadas por
recursos orçamentários, necessários à realização das metas e prioridades definidas pela
LDO e que foram extraídas do PPA .

Ato seguinte apresentou os slides das Receitas Estimadas para 2016, sendo prevista uma
receita em cerca de 640 milhões. Essa estimativa engloba a arrecadação total do

município, é a arrecadação de todos os órgãos que compõem a administração– são mais
de 17 órgãos que fazem parte da estrutura administrativa .
Tento também FESURV, FUNDEB, FME, SAUDE, IPARV, FMAS, FMAM, AMT, e
etc.. Lembrou também que a despesa é com base na previsão de arrecadação, tem que
se planejar também as despesas que não pode ultrapassar o valor da arrecadação.
Explicou que essa arrecadação é a arrecadação de todos os órgãos e o que os órgãos
arrecadam pertence a eles é para manutenção do próprio órgão.
Em sequência foi apresentado à Despesa Estimada para 2016, onde demonstrou as
despesas para cada órgão. A senhora Cleidiomar Mendes de Sousa ressaltou
a importância e a relevância de todas as informações, e explicou que os senhores
vereadores vão ter o tempo necessário para verificar, fazer os apontamentos, os
questionamentos e se for necessário juntamente com os secretários e ao planejamento os
ajustes finais para conclusão do projeto.
Ao fim da audiência os presentes puderam esclarecer as dúvidas pertinentes ao assunto
tratado , foi aberto as perguntas e o pronunciamento a quem interessasse . A senhora
Cleidiomar Mendes agradeceu a presença de todos ressaltando que o departamento de
contabilidade e os demais departamentos estão sempre a disposição, para orientar e
esclarecer as dúvidas, e que os slides estarão disponibilizados no site da prefeitura, a
audiência pública foi encerrada.
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