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ATA da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 1 

002/2017 - LDO - Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, 
realizada na Câmara Municipal de Piquete, sito a Rua do Piquete, 140, em 
cumprimento ao disposto no artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Aos treze (13) dias do mês de junho do ano do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, de dois mil e dezessete (2017), terça-feira, as nove horas e trinta 
minutos (9h30min), o Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes declarou 
aberta a Audiência Pública referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 002/2017-LDO, 
datado de 24/04/2017, dispondo sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências. A seguir, o Sr. 
Presidente passou a palavra para a Sr. José Carlos, mais conhecido como "Caco", 
Orçamentista da Prefeitura Municipal de Piquete. Em seguida, o Sr. Caco usando da 
palavra cumprimentou os presentes e disse que o objetivo daquela Audiência Pública 
era a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, obedecendo a 
Constituição Federal, a LRF e às novas exigências do Projeto AUDESP. Disse que a 
referida Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela na verdade, era um parâmetro para a 
elaboração da LOA que seria encaminhada no mês de setembro para a Câmara 
Municipal. Disse que o Projeto de Lei da LDO estava na Câmara desde o dia 27 de 
abril de 2017, pois foi entregue com antecedência, para que os munícipes e os 
Vereadores pudessem estudar detidamente a referida propositura. Em seguida, o Sr. 
Caco comentou novamente que a LDO tinha como objetivo estabelecer as Diretrizes, 
prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta 
orçamentária para cada exercício. Continuando a sua explanação, O Sr. Caco seguindo 
os quadros apresentados pelo aparelho de áudio e visual, falou que o Orçamento 
Público era a síntese do contrato firmado entre o governo e a sociedade, no qual as 
contribuições da sociedade (receitas) eram transformadas em ações do governo 
(despesas) para o período de 1 ano. Disse que o Orçamento Público era utilizado para 
gerenciar e controlar a aplicação dos recursos públicos e monitorar os gastos 

1 realizados pelo governo. Explicou ainda que era o poder executivo que gerencia, o 
poder legislativo controlava e a sociedade civil monitora a aplicação dos recursos 
públicos. Disse que os instrumentos fundamentais de Planejamento/Orçamento eram: 
o PP A: Conjunto de programas para 4 anos; a LDO: Priorização anual dos 
programas-Metas Fiscais e o Orçamento Anual: Alocação de recursos para execução 
dos programas. PPA-LDO-LOA: Disse que a compatibilidade da LOA com o PPA e 
com a LDO: Programas/Ações com suas metas (LDO e PPA) requeriam recursos e 
Dotações da LOA: proviam recursos para as ações. Falou ainda que com relação às 

\ Leis Orçamentárias o Executivo tinha prazos constitucionais para enviar os projetos 
I do LDO/PP A/LOA e o Legislativo para devolvê-los para sanção. Falou também que 
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o Ciclo Orçamentário era: LDO:- abril, votação na Câmara até 31 de julho, PP A:
agosto, LOA: setembro e votação na Câmara dezembro. O Sr. Caco comentou que 
Lei de Diretrizes Orçamentárias definia metas e prioridades para a administração 
pública a partir do PP A, assim como orientações para a Lei Orçamentária. Indicava 
possíveis alterações na legislação tributária, na política salarial e de contratação de 
novos servidores. A CF/88 previa a edição anual da LDO. O Sr. Caco deixou bem 
claro que a LDO era fruto do trabalho coletivo de todas as Secretarias da 
Administração. Explicou ainda que se estimava a Receita e a Despesa da LDO 
Municipal da seguinte maneira: Estimar receita: Expectativa de arrecadação do 
município. Considera-se: Transferências Governamentais; Recursos Próprios e 
Financiamentos e Convênios. Fixar despesas: Estabelecer como e onde será aplicada 
a receita estimada. Continuando disse que definia as prioridades da LDO através da 
Folha de Pagamento do Funcionalismo, da Manutenção (próprios e cidades) e da 
Dívida Pública. Com relação à Composição da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 
disse: A Lei de Diretrizes Orçamentárias abrangeria: Poder Executivo, contemplando 
a Administração Direta e Indireta, a Previdência Municipal e o Poder Legislativo 
Municipal, contendo os anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais. O Sr. Caco teceu 
outros comentários sobre o assunto e como não houvesse quem desejasse fazer 
perguntas, encerrou as suas palavras e passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. Como nada mais houvesse para ser tratado, o Sr. Presidente invocando a 
proteção de Deus deu por encerrada aquela Audiência Pública. Piquete, 13 de junho 
de2017 ----------------------------------------------------..................................................... 

2 



2017/2018 

Mário Celso de Santana 
!Presidente) 

Rômulo Kazimierz 
luszczynski 

(Vice Presidente) 

Maria Luiza Moreira Neta 
Ribeiro 

(li Secretária) 

Christian Uchoa Pietro 
(22 Secretário) 

Vereadores: 

Oaudinei Luiz de Moraes 

Joaquim Alves da Silva 
Júnior 

José Oonizetti Ribeiro da 
Silva 

José Helofzio da Silva 

Rodrigo Nunes Godoy 

Câmara 9Yf.unici.pa{ dé q>;,quete 
P.staáo áe São Q>aufo 

Ofício Circ. 02/17 Piquete, 08 de junho de 2017. 

Prezado(a) Senhor(a). 

Servimo-nos do presente para convidar Vossa Senhoria 
para participar Audiências Públicas que se seguem: 13/06, terça
feira, às 9h30min, aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias -
LDO - para o exercício de 2018. 20/06, terça-feira, às 9h30min, 1° 
Quadrimestre de 2017 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(cumprimento de metas fiscais) e às 10h, 1° Quadrimestre de 2017 da 
Secretaria Municipal de Saúde, todas ocorrerão no Edifício da 
Câmara Municipal de Piquete, situado a Rua do Piquete, 140 -
Centro. 

Contando com a indispensável presença de Vossa 
Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos. 

Atenciosamente. 

Rua do Piquete, 140- Centro - Piquete - SP - CEP -12.620-000-Tel: (12) 3156-1010 
www.camarapiquete.sp.gov.br 
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