
      Prefeitura Municipal de Pederneiras 
 

 

Rua Siqueira Campos, n°S-64, Cx. Postal 33 – CEP 17.280-000 - Pederneiras/SP. 
Fone (14) 3284-1355 – Fax: (14) 3284-1764 – e mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br 

1

 

 
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PROPOSTA DOS VALORES  
DO PPA PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017 e LDO EXERCÍCIO 

2014 
 
 
 
 

Em 24 de julho de 2013, as 15:00horas, nas dependências da Câmara Municipal 
iniciou-se os trabalhos para realização da audiência pública para propor  valores do 
PPA (Plano Plurianual) para o quadriênio 2014 a 2017. Sr. Sidnei Colacite, 
Secretário de Finanças, abriu a audiência agradecendo a presença de todos e 
começou  explicando que o objetivo da Audiência é a proposta  dos valores do PPA 
2014 a 2017, e que mostraria através de quadros os estudos que foram realizados no 
comportamento das receitas do município e também nas despesas. Através de 
projeções mostrou que a média de aumento das receitas nos último quatro anos foi de 
15,23%, sobre esse percentual chegou-se a conclusão dos valores para o PPA 2014 a 
2017 em valores bruto : 2014 R$-113.443.244,27 (cento e treze milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete 
centavos) , 2015 R$-118.625.363,90 (cento e dezoito milhões seiscentos e vinte e 
cinco mil, trezentos e sessenta três reais e noventa centavos),2016 R$-
126.868.934,67 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, 
novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), 2017 R$- 
135.586.961,97 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, 
novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).  Na área da saúde foi 
proposto uma aplicação para 2014 de R$-27.508.378,18 ( vinte e sete milhões, 
quinhentos e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos),  para 2015 
R$-29.500.674,68 (vinte e nove milhões, quinhentos mil, seiscentos e setenta e 
quatro reais e sessenta e oito centavos) para 2016 R$-31.549.196,80 (trinta e um 
milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e oitenta 
centavos) para 2017 R$-32.563.004,40 (trinta e dois milhões, quinhentos e sessenta 
três mil, e quatro reais e quarenta centavos), com proposta de  reforma UBS  Vila 
Paulista, Funcionamento da UPA, Implantação CAPS-AD, implantação do PACS, 
implantação do CEOIII, reforma da UBS Cidade Nova, construção do CTA, Casa do 
diabético e vigilância em saúde, construção do espaço de saúde do homem., Pintura 
das unidades de saúde, aquisição de equipamentos. 
Na Assistência Social foi proposto os valores para 2014 R$-5.293.757,22 (cinco 
milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e vinte e 
dois centavos) para 2015 R$-5.647.047,93 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e 
sete mil, e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) para 2016 R$-6.329.435,61 
(seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e 
sessenta e um centavos) para 2017- R$-6.985.225,17 (seis milhões novecentos e 
oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos). As proposta 
de investimentos: reforma do CREAS, reforma e construção de sanitários no projeto 
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aprendendo a crescer, reforma o novo CRAS-Antonio de Conti, construção de novo 
CRAS – Leonor Mendes de Barros. 
Na Educação foi proposto os valores para 2014 R$-31.241.371,70 (trinta e um 
milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta 
centavos), para 2015 R$-33.429.070,12 (trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e 
nove mil e setenta reais e doze centavos),  para 2016-R$-35.762.824,55 (trinta e 
cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e 
cinqüenta e cinco centavos), para 2017 R$-38.260.214,77 (trinta e oito milhões, 
duzentos e sessenta  mil, duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). Os 
investimentos propostos foram: ampliação CCI Agnes Monteiro, Ampliação Creche 
de Santelmo, Ampliação EMEF Monsenhor Celso, construção creche Bairro Leonor 
M de Barros, Construção de escola de ensino fundamental no Bairro Leonor M de 
Barros, construção de escola de ensino fundamental Bairro Antonio de Conti, 
construção de escola no Assentamento- Escola do Campo, aquisição de veículos. 
Seguiu demonstrando os valores destinados a Câmara Municipal e de todas as 
Secretarias do executivo. 
Após a apresentação dos valores proposto para o PPA de 2014 a 2017, Sidnei deixou 
a disposição para que as dúvidas e questões fossem apresentadas pelos participantes.  
Todos  os presentes acharam que as explicações foram esclarecedoras e não 
acrescentaram nada. 
Sidnei continuou então com a apresentação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) 
para o exercício de 2014.   Iniciou apresentando as receitas totais previstas para o 
exercício de 2014 no valor total de R$-113.443.244,27 (cento e treze milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete 
centavos) com uma dedução de para o FUNDEB de R$-13.284.000,00 (treze 
milhões, duzentos e oitenta e quatro mil reais), totalizando uma receita líquida de R$-
100.159.244,27 (cem milhões, cento e cinqüenta e nove mil, duzentos e quarenta e 
quatro reais e vinte e sete centavos).  Foram fixadas em despesas correntes R$-
95.001.244,27 (noventa e cinco milhões e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais 
e vinte e sete centavos), despesas de capital R$-5.158.000,00 (cinco milhões, dento e 
cinqüenta e oito mil reais), total liquido R$-100.159.244,27 (cem milhões, cento e 
cinqüenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos). A 
Câmara Municipal totalizou despesas para 2014 no valor de R$-2.265.190,00(dois 
milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa reais) a Secretaria da 
Educação totalizou despesa para 2014 no valor de R$-31.241.371,70 (trinta e um 
milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta 
centavos), a Secretaria de Saúde totalizou despesa para 2014 no valor de R$-
27.508.378,18 (vinte e sete milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e setenta e oito 
reais e dezoito centavos), a Secretaria de Desenvolvimento Social totalizou despesas 
para 2014 no valor de R$-5.293.757,22 (cinco milhões, duzentos e noventa e três 
mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e vinte e dois centavos), para as demais 
Secretarias juntas totalizaram despesas para 2014 um total de R$-33.850.547,17 
(trinta e três milhões, oitocentos e cinqüenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e 
vinte e sete centavos). A seguir detalhou-se os investimentos na principais secretarias 
do município. 
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Ao terminar as apresentações, falou sobre a proposta orçamentária que será realizada 
até o dia 30 de setembro de 2013,  e que a proposta do orçamento é muito importante 
pois sobre as diretrizes hoje elencadas na LDO, será elaborado o orçamento para 
2014 e conta com a presença de todos novamente. Deixou a palavra aberta para 
dúvidas e perguntas e sugestões dos presentes, não houve nenhuma manifestação dos 
presentes. 
Encerrou a apresentação,agradecendo a presença de todos. 
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