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ATA DA  AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE 

VALORES PARA A POPULAÇÃO PARA  A LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIA-LDO-2019 E VALORES PARA A LEI 

ORÇAMENTÁRIA -LOA 2019. 
 

 

 

 

Em 29 de agosto de 2018, as 15:00horas, nas dependências da Câmara Municipal 

iniciou-se os trabalhos para realização da 1ª audiência pública para propor valores, da 

a Lei de Diretrizes Orçamentária LDO 2019, e valores para a Lei Orçamentária 2019. 

Sr. Sidnei Colacite, Secretário de Finanças, abriu a audiência agradecendo a presença 

de todos e começou  explicando que o objetivo da Audiência é colher e propor 

sugestões  dos valores para o a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 e também para 

Lei Orçamentária 2019. Através de projeções, falou sobre a base legal das 

audiências, explicou o que é a LDO e a finalidade da LOA e assim que se dá a 

elaboração do orçamento anual, mostrando os objetivos da duas Leis. explanou os 

projetos para 2019: implantação da guarda municipal, renovação de parte da frota 

municipal, abertura da passagem da Av Tiradentes pela linha ferréa, início de estdos 

para a reforma administrativa, regularização dos terrenos dos distritos industriais, na 

área da saúde: programa de entrega domiciliar de medicamentos, ampliação da UBS-

Etevam Maturana, reforma UBS Júlio Bertoline, Implantação de 5 equipes de PSF, 

programa atenção domiciliar a acamados, equipes de saúde bucal, na área de 

assistência social: ampliação do SENAI, reforma do CREAS, CRAS I e CRAS II, na 

área da educação: construção de creche escola no Bairro Vicente J. Minguili, 

Equipamentos da cozinha piloto.   Mostrou que a média de aumento das receitas nos 

último ano foi de 2 a 3%, sobre esse percentual chegou-se a conclusão dos valores, 

para 2019, baseados nos valores já evidenciados no PPA, demonstrou os valores que 

compõe os anexos da Lei d Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária para o 

exercício de 2019. Iniciou com os valores propostos para as receitas: os valores 

brutos para: 2019- R$-147.789.396,19 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e 

setecentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) 

e líquido R$-131.045.231,26 (cento e trinta e um milhões, quarenta e cinco mil, 

duzentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos),  Composto  da seguinte forma: 

1.1-impostos e taxas R$-18.093.517,73 (dezoito milhões e noventa e três mil, 

quinhentos e dezessete reais e setenta e três centavos), 1.2-contribuições R$-

4.824.886,35(quatro milhões oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e 

seis reais e trinta e cinco centavos), 1.3- receita patrimonial R$-1.181.572,33 (um 

milhão cento e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e três 

centavos), 1.6- receitas de serviços R$-114.474,40(cento e quatorze mil, 

quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), 1.7-transferências 

correntes R$-106.302.479,65 (cento e seis milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos 

e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 1.9- outras receitas correntes R$-

527.800,80 ( quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais), 2.4- 
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transferências de capital - R$-500,00 (quinhentos reais), totalizando R$-

131.045.231,26 (cento e trinta e um milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e 

um reais e vinte e seis centavos). As despesas foram fixadas da seguinte forma: 

despesas correntes R$-128.548.309,91 (cento e vinte e oito milhões, quinhentos e 

quarenta e oito mil, trezentos e nove reais e noventa e um centavos), despesas de 

capital R$- 2.196.921,35 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e 

vinte e um reais e trinta e cinco centavos), totalizando R$-131.045.231,26 (cento e 

trinta e um milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e seis 

centavos), que foram distribuídos da seguinte forma: Câmara Municipal R$-

3.402.800,00 (três milhões, quatrocentos e dois mil e oitocentos reais), Educação R$-

42.895.179,00 (quarenta e dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, cento e 

setenta e nove reais), Saúde R$-39.345.257,36 (trinta e nove milhões, trezentos e 

quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seta reais e trinta e seis centavos), 

Assistência Social R$-6.363.504,35 (seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, 

quinhentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), e para os demais setores R$-

39.038.490,55 (trinta e nove milhões, trinta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e 

cinquenta e cinco centavos). Os investimentos foram  propostos pela Câmara 

Municipal R$-550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), Gabinete R$-

27.600,00(vinte e sete mil e seiscentos reais), Assistência Social R$-

44.500,00(quarenta e quatro mil e quinhentos reais), Saúde R$-56.102,00 (cinquenta 

e seis mil, cento e dois reais), Educação R$-1.212.746,00 (um milhão, duzentos e 

doze mil, setecentos e quarenta e seis reais). Os índices projetados para 2019: 

Câmara Municipal 2,60%, Assistência Social 4,86%, Saúde 30,17%, Educação 

29,77%. Sidnei encerrou a apresentação e deixou a palavra aberta para perguntas e 

dúvidas. Não havendo dúvidas, Sidnei encerrou a audiência agradecendo a presença 

de todos . 
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