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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA   PARA ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2014. 

 
 

Em 23 de setembro de 2013, as 16:00h, nas dependências da Câmara Municipal 
iniciou-se os trabalhos para realização da audiência pública para definir a elaboração 
da proposta orçamentária 2014. O Sr Daniel Pereira de Camargo, Prefeito Municipal, 
iniciou a audiência agradecendo a presença de todos e falou da importância da 
participação da sociedade na elaboração de Lei Orçamentária, passou a palavra ao 
senhor Sidnei Colacite, Secretário de  Finanças, que agradecendo a presença de todos  
começou  explicando que o objetivo da Audiência é a elaboração da proposta 
orçamentária para o exercício de 2014, através de projeções começou a explanar a 
proposta de  uma receita bruta  de R$-113.443.244,27 (cento e treze milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete  
centavos) composta da seguinte forma: receitas correntes R$ 110.910.384,09 (cento e 
dez milhões, novecentos e dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e nove 
centavos), dedução de R$ 13.284.000,00 (treze milhões, duzentos e oitenta e quatro 
mil reais), receita de capital R$-2.532.860,18 (dois milhões quinhentos e trinta e dois 
mil, oitocentos e sessenta reais e dezoito centavos), totalizando uma receita líquida 
de R$ R$-100.159.244,27 (cem milhões, cento e cinqüenta e nove mil, duzentos e 
quarenta e  quatro reais e vinte e sete  centavos) . Sidnei seguiu com a explanação 
dos valores da despesa para 2014, sendo que as despesas correntes foram fixadas em 
R$ 94.737.445,81(noventa e quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil, 
quatrocentos e  quarenta e três reais e oitenta e um centavos), despesas de capital R$ 
5.421.798,46(cinco milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e 
oito reais e quarenta e seis centavos) despesa total  R$ 110.910.384,09 (cento e dez 
milhões, novecentos e dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos. 
Explanou separadamente as despesas da Câmara Municipal R$ 2.265.190,00 (dois 
milhões duzentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa reais), educação R$ 
31.241.371,70 (trinta e um milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta 
e um reais e setenta centavos) saúde R$ 27.508.378,18 (vinte e sete milhões, 
quinhentos e  oito mil, trezentos e setenta oito reais e dezoito centavos) social R$ 
5.293.757,22 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e  cinquenta e 
sete reais e  vinte e dois centavos), demais despesas R$ 33.850.547,17, (trinta e três 
milhões, oitocentos e cinqüenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais  e dezessete 
centavos). Demonstrou em percentuais sobre o orçamento líquido o que ficou para 
cada setor, sendo: Câmara Municipal 2,26%, Educação 27,01%, saúde 22,78%, 
social 5,63% e 42,32% para os demais. Assim terminou a explanação e deixou aberto 
se houvesse alguma dúvida por parte dos presentes. Não houve dúvidas, agradeceu a 
presença de todos e, encerrou a audiência.  
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