Prefeitura Municipal de Cotia

Audiência Pública – Lei Orçamentária anual 2018
Ata: Audiência Pública para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual 2018

Secretaria Responsável: Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação (SMGEI)
Local: Espaço Movimenta Cotia, situado na Rua Senador Feijó, 110
Data: 20/09/2017, 18:15 h
Responsabilidade pela ata: Coordenadoria de Planejamento e Orçamento (SMGEI)
Presentes: 16 – ver lista

O senhor secretário Raphael Camargo abriu a audiência pública da Lei
Orçamentária Anual (LOA) 2018 agradecendo a presença de todos e daqueles que
estiveram presentes desde a audiência do Plano Plurianual. Em seguida foi passada
a palavra para a Coordenadora de Planejamento e Orçamento, Maria Lúcia Camargo.

Referente ao slide 2
A coordenadora Maria Lúcia explicou que a Lei Orçamentária Anual é
formulada com base em fundamentos legais:
a) Que a participação social é garantida desde o artigo primeiro da
Constituição Federal, e no Art. 48 da Lei de Responsabilidade fiscal;
b) A proposta de orçamento moderno focado na sociedade;
c) O equilíbrio das contas e metas realizáveis de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal;
d) Setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado - Lei
Orgânica do Município - Art. 31 e 34.

Referente ao slide 3
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A lei Orçamentária Anual é um documento expresso por um conjunto de ações,
identificadas por recursos orçamentários, necessários à realização das metas
definidas pela LDO e que foram extraídas do PPA.
O orçamento abrangerá as metas de receitas e despesas de modo a evidenciar
e realizar as políticas e os programas do governo municipal, para um período de um
ano.
Referente aos slides 4 e 5
Maria Lúcia: Conforme falamos na audiência pública do PPA, é fundamento
que o planejamento esteja em consonância com o orçamento. A Constituição traz,
portanto, os seguintes instrumentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária
e a Lei Orçamentária Anual.
Estes instrumentos estão diretamente ligados, sendo que o PPA tem duração
de quatro anos a partir do segundo ano de mandato, ele contém todos os programas
e ações para toda administração, regendo a LDO e, consequentemente, a LOA.

Referente aos slides 6 e 7
Maria Lúcia: São premissas da LOA as demandas sociais existentes; a
capacidade operacional da máquina administrativa; a capacidade de investimentos do
município. Notem que os valores que constam desta apresentação são iniciais e
estimados, portanto sujeitos a alterações a depender da atualização das hipóteses
fiscais e econômicas utilizadas, bem como das necessidades levantadas pelas
secretarias em termos de gastos com custeio e com projetos, considerando os planos
municipais utilizados como pano de fundo para a construção orçamentária e a
participação popular nas audiências públicas.

Referente aos slides 8 e 9
Maria Lúcia: Gráfico demonstra as despesas por função, notem que as áreas
com maior concentração dos recursos é saúde, urbanismo (que engloba ações de
zeladoria) e educação. Seguindo, temos os gastos com a própria administração;
encargos especiais; segurança pública; a câmara municipal; reserva de contingencia;
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previdência social; assistência social; desporto e lazer; cultura; habitação; essencial a
justiça; trabalho; indústria; gestão ambiental; comércio e serviços; e saneamento.
Estamos estimando um gasto de 49,1% com pessoal; 38,1% de custeio; 8,8%
de investimento; e 4% em outros. Notem que estou me referindo aqui à participação
destes itens no total de gastos previstos para o município.

Referente aos slides 10 e 11
Maria Lúcia: A previsão de receita estimada em milhões de reais de 2017 foi
724, a estimativa para 2018 é de 758. Uma variação de 4,7%.

Referente ao slide 12
Maria Lúcia: As prioridades definidas para 2018 são: Bulevar I e II
(camelódromo); Centro de Iniciação Esportiva – CIE; CRAS Jardim Japão; Creche
São Vicente; Creche do Mirizola; Complexo Esportivo do Ralf Boli; Readequação do
Estádio Euclides de Almeida; Revitalização da Estrada de Caucaia do Alto; Quadra
Ivo Isaac Pires; Quadra São Joaquim; Quadra Arco Íris.

Referente ao slide 13
Maria Lúcia: como havíamos falado na audiência do PPA, nós vivemos num
cenário de desaceleração econômica e temos dificuldades de previsão da conjuntura
econômica nos próximos anos. Então é importante focalizar na maior gestão, controle
e participação social.

Aberta a palavra para os presentes:
Andréia: A creche do Mirizola está em andamento?
Raphael: A construção da creche do Mirizola foi retomada este ano e deve ficar
pronta em 2018.
Andréia: como será esse centro esportivo?
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Raphael: O CIE, Centro de Iniciação Esportiva, será um centro poliesportivo,
vai atender esportistas e a população de um modo geral. O objetivo é ampliar o acesso
ao esporte, democratizar, contribuir para a formação dos jovens.
Andréia: quais os recursos usados?
Raphael:

Teremos,

principalmente,

recursos

federais.

Mas

haverá

contrapartida do município, que disponibilizará o terreno para as obras.
Andréia: e as reformas das escolas?
Raphael: estão contempladas e está previsto obras de acessibilidade em todas
as unidades.
Uma vez que não houve mais perguntas, Raphael agradeceu a presença de
todos e reafirmou a importância da transparência e da participação de todos para o
fortalecimento do município.
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