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DECRETO Nº 8.044/2022 

DE 08/09/2022 

 

Aprova a IN SPO nº 05 que “Dispõe sobre 

realização de Audiências Públicas para 

debater as propostas dos Programas/Projetos 

do PPA, LDO e LOA do município de Boa 

Esperança/ES e dá outras providências”. 

 

A Prefeita de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 

com amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO: 

 

O disposto na Lei Municipal nº 1.735, de 13 de julho de 2021, que “Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES no âmbito dos Poderes 

Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada 

e dá outras providências”; 

 

O disposto no Decreto Municipal nº 7.424, de 24 de outubro de 2021, que “Regulamenta a 

aplicação da Lei nº 1.735 de 13 de julho de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Controle 

Interno do Município de Boa Esperança – ES no âmbito dos Poderes Executivo e 

Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada e dá outras 

providências”; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema de Planejamento e Orçamento 

(SPO) nº 05 que “Dispõe sobre realização de audiência públicas para debater as 

propostas dos programas/projetos do PPA, LDO e LOA do município de Boa 

Esperança/ES e dá outras providências”. 
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Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DA PREFEITA DE BOA ESPERANÇA, aos 08 dias do mês de setembro de 

2022. 

 

Registrado e Publicado na data supra. 

 

 

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE 

Prefeita Municipal 

 

MAXWEL PATRICK MARINHO 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 05 

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 08/09/2022 

Ato de aprovação: Decreto nº 8.044/2022 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade realização de audiência públicas para 

debater as propostas dos programas/projetos do PPA, LDO e LOA do município de Boa 

Esperança/ES e demais assuntos. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º Abrange todas as Unidades Executoras, no âmbito do Poder Executivo seja das 

Administrações Direta ou Indireta de forma integrada. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I. Audiência Pública: instrumento de participação popular que dá ao munícipe o direito, 

constitucionalmente garantido, de debater com o Poder Executivo, dentre outros 

assuntos, a elaboração de projeto de lei participando, desta forma, diretamente da 

Administração Pública Municipal oportunizando a troca de informações com o 

administrador. Sua realização é condição de validade do ato administrativo, conforme 

preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

II. Plano Plurianual - PPA: instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, 

os programas e as ações do Governo, pelo período de quatro anos.  

III. Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Legislação municipal que estabelece as 

diretrizes, normas, prioridades, metas e principais parâmetros do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual e constitui elo entre o Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária 

Anual - LOA, além de definir metas e prioridades a LDO determina, ponto a ponto, como 

devem ser a elaboração e a execução do orçamento do ano seguinte. 

IV. Lei Orçamentária Anual - LOA: Legislação municipal que programa as ações que o 

governo irá executar no exercício subsequente tornando possível a concretização das 

metas planejadas no PPA em observância à LDO. 

V. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF: dispositivo legal que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 
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CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

Art. 4º Utiliza-se como base legal desta instrução as seguintes legislações: 

I. Constituição Federal; 

II. Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 que “Dispõe sobre normas Gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”; 

III. Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000; que “Dispõe sobre normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”. 

IV. Lei Orgânica do Município de Boa Esperança; e 

V. Resolução nº 261, de 04 de junho de 2013, que “Dispõe sobre o Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo”. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º São responsabilidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão como 

unidade responsável pela Instrução Normativa: 

I. Utilizar-se de todos os meios de comunicação possíveis para promover a divulgação da 

audiência pública a ser realizada garantindo, assim, uma ampla participação dos 

munícipes no evento; 

II. Convocar agentes políticos e servidores públicos do município para participarem da 

audiência pública, especialmente aqueles que têm o dever de atuação no 

desenvolvimento da audiência; 

III. Fixar os dados mínimos que deverão ser apresentados e a forma de apresentação 

bem como quais aspectos serão esclarecidos ou enfatizados na audiência pública; 

IV. Registrar o evento mediante utilização dos recursos disponíveis, dentre eles: lavratura 

de ata, registro de presenças, fotografias e filmagens; 

V. Promover o arquivamento dos registros mencionados no inciso anterior 

disponibilizando-os aos interessados. 

 

Art. 6º São responsabilidades das Unidades Administrativas como executoras da 

Instrução Normativa: 

I. Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e a participação no processo de atualização; 

II. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 

eficiência operacional; 

III. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
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IV. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 

documentos, dados e informações. 

 

Art. 7º Das responsabilidades da Controladoria-Geral do Município e da Secretaria 

Municipal de Fazenda: 

I. Prestar apoio técnico na fase de elaboração da Instrução Normativa e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle 

e respectivos procedimentos de controle; 

II. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações na Instrução 

Normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas 

Instruções Normativas; 

III. Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 

em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente da presente 

Instrução Normativa. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8° A Controladoria-Geral do Município e da Secretaria Municipal de Fazenda, na 

execução desta Instrução Normativa: 

I. Estabelecer cronograma de atividades anuais para realizar as audiências públicas com 

prévia definição das datas e dos locais; 

II. Elaborar o edital de convocação; 

III. Organizar as reuniões com a seguinte metodologia: 

a) Da convocação: a Secretaria Municipal de Fazenda procederá com todos os trâmites 

necessários para a realização de Audiência Pública que será convocada com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias por meio de aviso publicado devendo conter 

as informações sobre seus objetivos, data, horário e local da Audiência Pública e também 

divulgada através do sítio oficial  https://www.boaesperanca.es.gov.br. 

b) Do convite/imprensa/divulgação: serão enviados convites para todas as autoridades 

do município e entidades de classe filantrópicas, culturais, religiosas, associações de 

moradores, etc de forma garantir a ampla participação popular. 

c) Preparativos finais: compete à Secretaria organizadora da Audiência Pública checar 

previamente se o local escolhido está equipado adequadamente com os recursos 

necessários à realização do evento, considerada, inclusive a questão da acessibilidade. 

Em virtude de pandemia ou qualquer motivo que justifique, a audiência pública poderá 

acontecer virtualmente, tornando a participação da população mais segura, garantindo 

acesso a mais pessoas por meio de transmissão online e/ou via rádio. 

d) Audiência pública - abertura: será realizada por orador constituído para tal fim, que 
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explicará os objetivos e conduzirá os trabalhos durante todo o evento. 

e) Inscrição para oradores: o Presidente da Mesa passará a palavra aos participantes 

de acordo com a ordem de inscrição, fixando-lhes o tempo, e se houver impropriedade no 

falar, poderá advertir e/ou cassar a palavra. 

f) Encerramento dos trabalhos: a Audiência Pública poderá ser encerrada 

antecipadamente ou ser prorrogada, verificada a necessidade. Os casos omissos serão 

resolvidos pela organização. 

g) Do registro da presença: a lista de presenças e as decisões tomadas no evento serão 

objeto de registro em ata, devendo ser a esta anexa. 

 

Art. 9° A elaboração e a discussão do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentárias Anual (LOA), dar-se-á mediante incentivo à 

participação popular e realização de audiências públicas, conforme a Lei Complementar 

nº101/2000 (LRF), em especial o inciso I do seu art. 48, observados os prazos 

estabelecidos, respectivamente, na Lei Orgânica Municipal e demais normas. 

 

Art. 10º A(s) Audiência(s) pública(s) para elaboração e discussão do projeto do Plano 

Plurianual (PPA), se realizará(ão) no segundo ano do mandato do Prefeito, observada a 

Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e o prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 11. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação, 

bem como de manter o processo de melhoria contínua. 

 

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Boa Esperança/ES, 08 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

MAXUEL PATRICK MARINHO CLEUTON LADISLAU 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Controlador-Geral do Município 
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