Município de Bariri
www.bariri.sp.gov.br
EXTRAIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 28/06/2018

REFERENTE: Apresentação e discussão das propostas de Projetos de Lei de
Diretrizes Orçamentarias para o exercício financeiro de 2019, e consequente
projeto de adequação ao Plano Plurianual para 2018/2021.

OBJETO: Proporcionar transparência na elaboração das peças de planejamento
orçamentário, bem como incentivar a participação popular no processo de
elaboração das Diretrizes Orçamentarias para o exercício financeiro de 2019.

PARTICIPANTES: Participaram da Audiência Pública, conforme lista de presença
apostada na ata, o Senhor Chefe do Setor de Orçamento, Marcelo Eduardo
Lenharo; a Senhora Diretora Adjunta dos Serviços de Administração e Licitação,
Natalia Regiane Sisto; a impressa, pelo Senhor Alcir Everaldo Zago; e a Chefe da
Unidade de Transporte Estudantil, Daniele Santos.

CONCLUSÃO: Foi debatido e esclarecido acerca dos dados preliminares
orçamentários, algumas exigências legais e limites constitucionais, e inovações do
projeto, bem como sanado as dúvidas dos presentes acerca das informações que
constarão no projeto.

MESA EXPOSITORA: Marcelo Eduardo Lenharo

Bariri, 28 de junho de 2018

Marcelo
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA
2019 E O PROJETO DE LEI QUE ADEQUA O PLANO PLURIANUAL (PPA

2018/2021)
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às
17h30min, nas dependências do Auditório do Paço Municipal "16 de Junho", sito à
Rua Francisco Munhoz Cegarra n° 126, aconteceu a Audiência Pública, para
apresentação e discussão da proposta do Projeto de Lei de

Diretrizes

Orçamentarias para o exercício financeiro de 2019 e apresentação do projeto de
lei para consequentes adequações do Plano Plurianual 2018/2021 (PPA), conforme
convocação previamente publicada no Diário Oficial do Município de Bariri e
imprensa local. Presentes, a Mesa Expositora, composta pelo Senhor Chefe do
Setor de Orçamento, Marcelo Eduardo Lenharo; e demais interessados, como a
Senhora Diretora Adjunta dos Serviços de Administração e Licitação, Natália
Regiane Sisto; a Senhora Chefe da Unidade de Transporte Estudantil, Daniele
Santos; e a representante da imprensa local, Senhor Alcir Everaldo Zago, conforme
lista de presença anexa. Os trabalhos foram abertos pelo Chefe do Setor de
Orçamento, explicando que tal audiência vinha com o intuito de cumprir o Parágrafo
Único, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como proporcionar a
participação da população na elaboração das peças orçamentarias, lamentando a
falta da presença de mais munícipes. Salientou que os dados apresentados não
eram definitivos, e que poderiam sofrer alterações até o efetivo envio ao Legislativo.
Mas que, porém, se houvessem mudanças não seriam grandes. Prosseguindo,
iniciando as apresentações das receitas por entidade, informou que para a
Administração Direta, fora estimado 88,5 milhões de reais, e para a Administração
Indireta, 7,1 milhões de reais. Esclareceu que, no orçamento geral, houve um
aumento de 0,9077% em relação a 2018, sendo que, a Administração Direta sofreu
uma evolução de apenas 0,4084%, e a Administração Indireta de 7,5758%. A fim
de elucidar a baixa evolução da projeção de arrecadação para a Administração
Direta, o expositor informou que se devia, principalmente, aos recursos do
FUNDEB, que viriam cerca de 800 mil reais a menos, para o exercício seguinte,
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devido ao baixo número de matriculas a serem computadas no censo escolar de
2018. Prosseguindo, deu início a apresentação das despesas fixadas. Começou
apresentando as Despesas por Programa de Governo, onde expôs aos presentes
cada um dos programas disponíveis no projeto, ressaltando seus valores e
finalidades. Em seguida, apresentou as despesas por Função de Governo, onde
informou sua utilização, finalidade e valores. Expôs em seguida, as metas fiscais
anuais, para o exercício de 2019, explicando a diferença entre receitas e despesas
primarias, resultado primário e nominal, bem como suas expectativas. Por fim,
informou que no texto do projeto deste ano, viria com uma inovação. Trata-se do
aprimoramento dos requisitos para as parcerias entre a administração pública
municipal e o terceiro setor. Isso se deve devido à crescente participação e
importância que tais organizações têm desempenhado no setor público. Tendo
terminado as explanações, fora posto a palavra a disposição dos presentes, onde
não houve questionamentos. Durante a apresentação, eventuais dúvidas já haviam
sido sanadas. Sendo assim, não havendo nada mais a tratar, às 17h53min foi dada
como encerrada a presente Audiência Pública, ficando eu, Marcelo Eduardo
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, responsável por lavrar a presente ata,

que segue rubricada e assinada pela mesa expositora. Bariri, 28 de junho de 2018.
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LISTA DE PRESENÇA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em 28 de Junho de 2018, às 17:30 horas, no Auditório do Paço
Municipal "16 de Junho", situado na Rua Francisco Munhoz Cegarra, n° 126 Centro - Bariri - Estado de São Paulo, realiza-se a Audiência Pública para
apresentação e discussão de dados preliminares do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentarias para 2019, e consequentes adequações do PPA 2018/2021,
contando com a presença das pessoas abaixo assinado:
NOME

ASSINATURA
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