
 
 
 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO EXERCÍCIO DE 2019. 
 
 
 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nas dependências 

da Câmara Municipal de Ibiraçu, com a presença de Secretários Municipais, 

Representantes do Poder Legislativo, Servidores Municipais e demais pessoas das 

comunidades, foi realizada a Audiência Pública de apresentação do Projeto de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento com a legislação vigente e que tem a 

finalidade de expor à população os projetos e ações previstos para o exercício de 

2019, de forma a demonstrar a  transparência da administração à comunidade. 

A Audiência teve seu início às 18:30 horas e seu término às 19:20 horas e foi 

apresentada pelo Secretário Municipal de Finanças do município de Ibiraçu/ES, Sr. 

Luiz Alberto Sanches e todos que participaram fizeram registro de seus nomes em 

listagem de presença que tornará anexo à esta ATA para os devidos fins de 

comprovação de sua realização. 

 

Antes de iniciar a apresentação o Sr. Sanches deu boa noite às pessoas presentes, 

agradecendo antecipadamente pela presença de todos e logo em seguida deu uma 

breve explicação de como seria conduzida a apresentação, de seus objetivos e de 

sua obrigação legal, pedindo que quaisquer dúvidas pertinentes à apresentação e/ou 

ao seu conteúdo, que fossem questionados ao final de toda apresentação. 

 

Inicialmente disse que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de 

planejamento que tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas 

da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada 

exercício financeiro formado pelos orçamentos fiscal, de investimento das empresas 

públicas e da seguridade social. 

 

Ressaltou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá compatibilizar as políticas, 

objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual 2018/2021 e as ações previstas 

nos orçamentos para a sua consecução, promovendo, em prazo compatível, um 

debate sobre a ligação e a adequação entre receitas e despesas públicas e as 

prioridades orçamentárias.  



 

Destacou que o Poder Executivo está obrigado a elaborar e apresentar, em data 

certa, esse instrumento de planejamento, em conformidade com os seguintes 

dispositivos legais: Constituição Federal - Art. 165, § 2º, Lei Orgânica do Município – 

Art. 106, § 2º, Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 4º  (LC 101/2000), Lei Federal 

4.320/64, inciso I, do § 1º, do art. 2º, e § 2º, do art. 8º, Instrução Normativa SPO Nº 

002/2015 do Município de Ibiraçu/ES. 

 

Falou também sobre o Art. 48º  da Lei Complementar Federal 101/2000, que reza 

em seu parágrafo único, que a transparência será assegurada também mediante ao 

incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos. 

 

Foram apresentadas e explanadas um total de 26 slides, em Power-Point, que 

também serão impressas e juntadas a esta ATA. A apresentação foi executada, com 

destaque para os anexos de metas fiscais,  e em momento algum houve 

interferência e/ou questionamento.  

 

Logo após a apresentação dos Slides, o Senhor Secretário, também, fugindo um 

pouco da programação, fez uma pequena demonstração do Projeto de Lei que seria 

protocolado no dia seguinte a Audiência Pública, em horário de expediente, junto à 

Câmara Municipal de Ibiraçu, destacando pontos importantes a serem observados 

em cada Anexo que compõe o Projeto de Lei, os quais remeterá a um ângulo de 

visão amplo, dessa programação, possibilitando assim demonstrar os resultados 

para os quais as diretrizes de programação para o exercício de 2019 estarão 

voltadas.  

 

Terminada a apresentação e nada mais havendo a tratar, o Senhor Secretário 

Municipal de Finanças, agradeceu mais uma vez a presença de todos, agradeceu 

especialmente os Vereadores Vanderlei e José Pignaton, pela pela presença e que 

os mesmos agradecessem o Presidente Sr. Maxsuel de Oliveira Sena, pela sessão 

daquela casa de leis para mais um evento solicitado pela Prefeitura Municipal. 

 

Após formalização dos agradecimentos, o Sr. Sanches franqueou a palavra para 

questionamentos dos participantes, que foi utilizada pelo Vereador Sr. José 



Pignaton, que pediu explicação sobre os cálculos das Contribuições ao RPPS e qual 

a forma aser aplicada para a correção do Déficit Atuarial dese regime. 

 

Então, o Secretário de Finanças, usando da oportunidade, solicitou a Sra. 

Presidenta do IPRESI, Sra. Suellen Conti, presente entre os participantes, com 

maior conhecimento técnico, respondesse aos questionamentos do Vereador que 

prontamente foi atendido. 

 

Logo após devidamente respondido os questionamentos do Vereador, mais uma vez 

foi franqueada a palavra e como não ocorrera mais nenhum quastionamento o Sr. 

Sanches deu por encerrada a Audiência. 

 

Esta ATA foi lavrada e vai devidamente assinada por mim LUIZ ALBERTO 

SANCHES, acompanhada de assinaturas em listagem de presença dos 

participantes da Audiência Pública. 

 

 

Ibiraçu/ES, em 26/04/2018. 

 

 

LUIZ ALBERTO SANCHES 

Secretário Municipal de Finanças 
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