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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

As quinze horas do dia vinte de abril de dois mil e dezoito, no plenário da 

Câmara Municipal de Monte Aprazível, conforme comunicado publicado aos 

onze dias deste mês de abril, no Diário Oficial do Município Aprazível, fl. 2, 

edição 186, link www.imprensaoficialmunicipal.com.br/monteaprazivel, em 

atendimento a convocação do Prefeito Municipal, reuniu-se em audiência 

pública a população do município, representada pelos diversos segmentos da 

sociedade, Vereadores, membros do Poder Executivo e do Legislativo, 

conforme lista de presença registrada em folha anterior, com o objetivo de 

apresentar e discutir e definir as prioridades e metas  da Administração 

Municipal para o exercício de dois mil e dezenove, a serem expressas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Coordenando os trabalhos, 

representante da Prefeitura Municipal, abriu a audiência pública, saudou os 

presentes, agradeceu a presença de todos e realizou uma breve explanação da 

situação econômica e financeira da Prefeitura, em seguida foi explicado os 

objetivos do evento destacando a importância da Lei de Diretrizes 
Orçamentária – LDO, para a elaboração do Orçamento. Destacou-se que as 

necessidades da população são muitas e crescentes, enquanto os recursos 

são cada vez menores, em razão da política dos Governos Federal e Estadual 

de transferirem, sistematicamente, encargos sem o correspondente financeiro.

Foi apresentado aos presentes as informações sobre arrecadações dos últimos 

três exercícios, a origem dos recursos, os programas e Ações, bem como os 

objetivos e as metas pretendidas, cujos demonstrativos compõem a proposta 

apresentada.

Na sequência foram apresentados os valores estimados de arrecadação de 

receitas orçamentárias para a LDO de 2019, no valor de R$ 65.820.000,00 e os 

valores estimados da despesa orçamentárias por Programa de Governo, se 

referem a R$ 65.820.000,00, assim distribuídos na peça orçamentária da 

seguinte forma: Programa 0000 - Encargos Gerais do Munícipio R$ 

3.470.500,00, Programa - 0001 Ação Legislativa e Administrativa R$ 

3.000.000,00, Programa - 0002 Gestão em Ações Político Administrativas R$ 



880.000,00, Programa - 0003 Gestão de Ações Administrativas R$ 

6.195.640,00, Programa 0004 - Gestão em Ações Financeiras R$ 850.000,00, 

Programa 0005 - Gestão em Assistência Social Básica R$ 2.045.615,00, 

Programa 0006 - Gestão em Assistência Social Especial R$ 1.147.245,00, 

Programa - 0007 Gestão em Saúde R$ 14.287.500,00, Programa 0008 - 

Gestão em Ações Educação Básica R$ 9.151.500,00, Programa - 0009 

Desenvolvimento FUNDEB R$ 12.227.000,00, Programa 0010 -  

Operacionalização Merenda Escolar R$ 963.000,00, Programa 0011 -  Apoio 

ao Estudante R$ 190.000,00, Programa 0012 - Ações em Transporte Escolar 

R$ 54.000,00, Programa 0013 – Gestão em Ações Culturais, Esportivas e de 

Lazer R$ 1.875.000,00, Programa 0014 – Gestão em Ações de Urbanismos e 

Serviços Municipais R$ 8.330.000,00, Programa 0015 – Ações em Meio 

Ambiente e Agricultura R$ 508.000,00, Programa 0016 – Infra Estrutura do 

Transporte Viário R$ 595.000,00 e Programa 0999 – Reserva de Contingência 

R$ 50.000,00,

Analisadas as informações prestadas, os presentes à audiência pública 

passaram a apresentar e discutir as prioridades e metas do município em suas 

diversas áreas, decidindo aprovar as propostas.

Usando a palavra, o representante da Prefeitura Municipal destacou que a 

execução total das metas aprovadas, ficarão na dependência da obtenção de 

recursos oriundos de convênios com os Governos Federal e Estadual. Não 

havendo mais nada a tratar, a audiência foi encerrada, lavrando-se a presente 

ata.


