
Ata da Audiência pública para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº- 

025 – de 30 de agosto de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Dolcinópolis, para o exercício de 2018 e Projeto de Lei nº- 026 – 

de 30 de agosto de 2017, o qual dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

período de 2018/2021 para o Município de Dolcinópolis, em cumprimento as 

disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Aos 11 (onze) dias do 

mês de outubro de 2017, às 20:00 horas, nas dependências da Câmara 

Municipal de Dolcinópolis, atendendo a convocação do Chefe do Poder 

Legislativo, através do Edital de Convocação para Audiência Pública, publicada 

aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2017, respectivamente, através do 

Edital afixado nos murais da Prefeitura e Câmara Municipal e publicação no 

Portal da Transparência, sob a Presidência do Vereador Wellington Carlos dos 

Santos e Secretariada pelo Vereador Edilso Gonçalves de Seixas, reuniram-se  

em audiência pública a Comissão de Finanças e Orçamentos, a população do 

Município representada pelos diversos segmentos da sociedade, vereadores, 

os presentes que assinaram a lista de presença e a equipe técnica responsável 

pelo setor contábil e administrativo da Prefeitura e Câmara Municipal de 

Dolcinópolis, com a finalidade de receber sugestões para serem incluídas na 

Lei Orçamentária para o exercício de 2018 – L.O.A., bem como o Plano 

Plurianual para o período de 2018/2021. Iniciando a Audiência Pública no 

horário previsto, dado a importância da reunião e das sugestões dos 

participantes na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 

2018, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos inclusive dos 

Senhores Vereadores presentes e deu início aos trabalhos juntamente com a 

equipe técnica responsável pelo setor contábil e os integrantes da Comissão de 

Finanças e Orçamentos que passaram a expor a importância dos respectivos 

Projetos para a administração, sendo que o Plano Plurianual servirá de 

direcionamento para a administração pública nos próximos quatro anos de 

mandato, que tem como estrutura os programas, objetivos, metas, valores e 

fontes de recursos a serem seguidos pela administração municipal. Quanto ao 

Projeto orçamentário para o exercício de 2018, a equipe técnica passou a 

explanar sobre o orçamento, informando que conforme estudos realizados do 



comportamento da arrecadação da Receita nesse exercício e nos dois últimos 

exercícios, a previsão inicial para 2018 será em torno de aproximadamente R$-

13.000.000,00, e a fixação da despesa no mesmo montante, explicando que 

essa receita é composta da maioria de transferências constitucionais, pois o 

Município de Dolcinópolis é muito dependente dessas transferências. Do valor 

orçado, explicou que R$-740.000,00, destinado a Câmara Municipal, e R$-

12.260.000,00, destinados a Prefeitura Municipal. No que diz respeito aos 

investimentos, foi explicado que a maioria é com recursos vinculados e que não 

houve previsão na LOA. A previsão de gastos com Saúde está previsto em 

19,20%, obedecendo ao mínimo Constitucional que é de 15,00%, a previsão de 

gastos com Pessoal foi de 44,48%, para o Executivo e de 4,67%, para o 

Legislativo, tendo como base a Receita Corrente Liquida que é de R$-

13.000.000,00. Quanto a Educação foi prevista acima do exigido por Lei que é 

de 25,00%, no percentual de 25,41% e os gastos com Profissionais do 

Magistério - FUNDEB onde o mínimo aplicado exigido é de 60,00% está 

previsto para 87,27%. Prosseguindo franqueou a palavra para quem quisesse 

fazer uso, dizendo também que as principais metas são atender a Educação, 

Saúde e a Ação Social. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente Audiência Pública, agradecendo a presença de 

todos pelo interesse em estar colaborando com a administração, do que para 

constar foi lavrada a presente Ata que após lida e achada conforme vai 

devidamente assinada. 

Câmara Municipal de Dolcinópolis, 11 de outubro de 2017. 
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