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1 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 29 DE SETEMBRO DE 2022, EM
2 ATENDIMENTO AO ARTIGO 48 DA LRF E ARTIGO 44 DA LEI N°
3 10.257/2001 (ESTATUTO DAS CIDADES): Elaboração do Projeto de Lei
4 Orçamentária Anual de 2022.
5 Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, no horário das
6 dezessete horas e trinta minutos, no prédio do Teatro Municipal Luis da Silva de
7 Pitangueiras, sito a Avenida das Pitangueiras n? 750 - Centro - Pitangueiras/SP, foi
8 realizada a audiência pública para a discussão na fase de elaboração da Lei
9 Orçamentária Anual de 2023, conforme.convite publicado en:j~mal no dia vinte e três
10 de setembro de40i~.mile vinte e'dois elna págin.a~retfônica"ofi~iat4a~mll11Ícipalidade,
11 para conhecirií~nto~~apopulação sobre o e ot'elna a.seritratadb. '':A/audiência foi
12 divulgada ainda, :.~\~od~s ~ édios \ld~l 'ípip~ %qonvigándo todos os
13 servidores públic~§ a\ partié -!)te ipilt}Ien e projeção de
14 imagens ligado .~on()tebo?k, 0 . ......••...•....... aó. ec. ,no cipal da Fazenda,
15 Sr. Ma,teu~A.pi,lrecidoC~rissa, ~OIn o aux:Úio'da Cl1.efeda ~On. .•.lidade, a SenlJ,(){ã'1:,
16 Isabe~:'Bristina Loure!iÇ?: IniciálIllente ..~?~~Illapresentadãs as~ie~tslações básicas' u
17 d~.!~6nm~ a execu~ão do planejamento publico' e 'ã rea1ização~da·à~fliênciapy,blic~..< •..)a
18 seq\iê foram apresentaqos Çls valores(?e projffção das '~:r~itas,
19 dento ndo a evdlução s, • entre-os .' ios de 2020. ~ 2023,

\ & ri . o. '. o

20 sendo que para 202~ o ..... está P( m [:R$ 197.7~8.000~0
21 (cento ej~oventa e sete mi ões, '. e trWta e oito mil reais', após detalh . s
22 receita~,previstas por órgão, por fonte de recurso, por natureza ia receita to .,te
23 líquida·.y~mseguida apresentou os vaIO.r:çs....4ªs p~cipais receitas fazendo un,-ia~n' . e
24 da~ ~ece'~F arrecadadas nos últimos três anos (201'9."a2021) com f$ receita~ Rf s
25 pa~~r2022e 2023. Nesse momento discutiu:~e a metodologia de cálcãilo utilizâdâ paraa
26 P1ojfÇ!B,.gásprincipais receitas do municíf)~~:;'..~as~a.ndopara as despisas proj~tadaisl?:~ra,
27 oo~çam:~tp de 202~ fora~apresentadas p~rjorgao, por natu~eza, p~r fonte 4erec~~so~
28 ppr unidade orçamentária é por função, cujp total das despesas é o mesmo dasr~celtáS

: I Ai .; I.
29 previstas. Foram apresen~~:dosos ]Jrograma~'q\le0m:unicípíg Rr((ten<t~fazer rio próxUno
30 ~no;.Na ~equencia foram apresentados õs2áfcuíós dos limites cons~tuciona~s:eleg~~s,'
31 como o !~I,te previsto de Gastosçom Pe~~~a,l,)imitemínimo Ae aPi~cação!lO;~nsin~e',
32 11as.aúd,e,;demoústrando que o municípIO tem aplicado"'sempre acühá"do~ percen~âis'"
33 ..}nínim9si,~)(~~ido~p~la"legislação, ficando ..o,planejamento.,de aplico :? ;i19i:fI(~)hd/]J~i;~.).,
34 .'2023 em 27,,13,%,a aplicação em Saúde em 27,64% e Despesas 'fes!'9.al f)revisto..;)
35 . 'J-eíÍ147;22%,."Ap6sa fma~aç~o;Qª ...ªpresentação,Jºi,ªb~rta.;a.J>ªl aos pr~$,êl1tes';Râtà".·
36 e~.~~~~,~~nasseme se m~llif~s~sseili~<,<~~;~;(t~'dos. '~;"~iifn;:iillfestarem, o .•• ,....... e~!í~~$/
37 (S~IO.' ,ntos, que foram respondIdos, deu-se por encerrada a presente r ,. 9>:()l1de~

't.(,.. . ~> 1:._ _ . '_.' _,-q-x: __ ~ (':_:' .
38 ',,;!odos/Q ~§en!~sassin(;l~ama lista de presença e o coor~~l1fl~or;dos.tfg~jfJ)los'fi,:
39 respq.~~a :..~P?I~l~porar ~ ata, tal q\lªl fQ~.I,\",(ellIliã~.cAssiIll;;!;l!p( ,'~"; ';"1$1J~~gue
40 arquivad. l!lto,c.oma lista;de.presehçá; ten.4osid(L#sinadapor'lodQs(o. tifés':'

", - :::::::'::::::._.,__./':. ~ ~ " ,X,-:::,:,~:;_,:-:: ,~~:-:-: __ , ' . _,-, W,,,, ;):f- \ t'>,,·
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Pitangueiras, 29 de setembro de 2022.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Artigo 48° da LC.I01l2000 e Artigo 44 da lei federal 10.257 - Estatuto das Cidades

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
ANUAL DE 2023
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