Ata da Audiência Pública realizada em 24/05/2017, para discussão e Apresentação
pelo Poder Executivo, DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE
2018-2021.

Aos 29 dias do mês de maio de dois mil e dezessete, no prédio da Câmara
Municipal de Novo Horizonte, sito a Rua Henrique Dias, nº 867, realizou-se
Audiência Pública para discussão e apresentação do Plano Plurianual Anual para
o quadriênio de 2018 a 2021. Iniciando a sessão, o Diretor de Finanças,
Planejamento e Arrecadação, Sr. Aparecido Fornazari agradeceu a presença de
todos os presentes, funcionários, diretores, vereadores, como também as demais
pessoas em geral. Após, disse que a audiência pública é um ato de democracia e
mencionou a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 05 de
maio de 2000, artigo 48, que trata da transparência, incentivando assim a
participação popular nos processos de elaboração e discussão das peças de
planejamento orçamentário, e que nesta data discutiria o Plano Plurianual
2018/2021, e explicou que tal plano é o principal instrumento de planejamento
para implementação de políticas públicas, as despesas de capital e outras delas
decorrentes, para um período de quatro anos, conforme dispõe o art. 165 da
Constituição Federal, explanou ainda que o PPA, tem por objetivo aumentar a
eficiência dos gastos públicos, melhorando a qualidade e efetividade das ações
constante do plano e também estabelece com clareza as metas e prioridades da
Administração Municipal, proporcionando transparência aos objetivos das ações
de governo, além de criar condições para formulação, gestão e implementação de
políticas públicas. O diretor Aparecido demonstrou através de slides que o PPA
integra o planejamento, orçamento e gestão, orientando assim a Administração
Municipal, para o cumprimento das metas e resultados, falou também que o plano
viabiliza o monitoramento e avaliação das ações executadas pela administração,
fornecendo parâmetros para a mensuração dos resultados, em seguida falou da
construção do PPA, da elaboração da estimativa da receita do município para o
quadriênio, deve obrigatoriamente ser sob o aspecto fiscal consistente, o que
significa dizer que as metas dos programas e seus respectivos custos, terão
contrapartida segura na projeção das receitas do município, possibilitando assim
alcançar as metas no período do PPA. Enfatizou as despesas constitucionais, como
com a Saúde 15% e Ensino em 25% sobre as receitas de impostos (fpm, icms, ipva,
iss e itr), citou a receita do Fundeb, que 60% gata-se com magistério e 40% com

outras despesas, e continuou informando que os gastos com pessoal, o município
está limitado a dispender no máximo 54% de sua receita corrente liquida, no caso
do executivo e 6% no legislativo, conforme art. 20, III da Lei Complementar
101/2000. Aparecido mencionou novamente da elaboração do PPA e consolidou
os objetivos do plano de governo da administração municipal, alicerçada em uma
Estimativa de Receita de R$ 511.120.000,00 (Quinhentos e onze milhões e cento
e vinte mil reais), cujos valores de projeção da receita com ganho real estimado
em 7% para 2018, 5,52% para 2019, 5,99% para 2020 e 5,50% para 2021. E
reforçou que do total das receitas, estarão assegurados os recursos mínimos
constitucionais, para a manutenção da educação, saúde, bem como para àquelas
destinadas ao custeio de pessoal e encargos, observando os limites legais
estabelecidos. O Sr. Aparecido Fornazari deixou aberto para perguntas e sugestões,
porém não houve mais manifestação da platéia, encerrando assim, agradecendo a
presença de todos. Eu, Daniele Maria Fonseca Amaral, lavro essa ata a qual segue
lista para os presentes assinarem.

