
 

ATA DE AUDIÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA  E LEI
DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – LDO 2018/2021 PARA O EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte às 19h00, nas dependências

do  Auditório  do  Centro  Cultural  Pedro  Alberto  Tayano  Filho  (Teatro  Municipal),

localizado  na,  Av.  Brasil,  376-E,  Centro,  atendendo  o Convite  do Chefe  do Poder

Executivo Municipal, através do comunicado publicado no Site Oficial do Município –

Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso e Diário Oficial de Contas do

Tribunal de Contas do Estado nos dias 22 e 25 de Maio de 2020, bem como convites

entregues  individualizados  e  por  e-mails.  Considerando  a  pandemia  COVID-19  a

Audiência Pública foi transmitida ao vivo nos canais oficiais da Prefeitura como o canal

do  site,  YouTube,  Facebook  e  Instagran  ao  vivo,  ficando  disponível  para

questionamentos até à 13:00  do dia subsequente. Reuniram em Audiência Pública

alguns  munícipes  representado  pelos  membros  do  Poder  Executivo:  Secretários

Municipais:  Secretário  Julio  Cesar  da Silva,  Wesley  Torres,  Sérgio  Schefer,  Inácio

Cavalini Soares da Silva, José Roberto Fróio e do Poder Legislativo: Vereador Vagner

Constantino Guimarães, Carlos José Lima de Almeida, Rogério Silva Santos, Romer

Sator Yashita,  e demais servidores públicos municipais  e segmentos da sociedade

tangaraense, conforme lista de presença anexa, em cumprimento aos art. 165, 166 e

167 da Constituição Federal,  art.  162 da Constituição Estadual,  art.  35 do ato das

disposições constitucionais  transitórias,  Portaria  nº 042 de 14 de Abril  de 1999 do

Ministério  do Orçamento  e Gestão,  Lei  Orgânica do Município,  Lei  4.320/64 e  Lei

Complementar nº 101/00 de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),

para  atualização  do  PPA  2018/2021  e  LDO  para  o  exercício  financeiro  2021.

Iniciando  os  trabalhos  o  Prefeito  Municipal  Fábio  Martins  Junqueira,  saudou  os

presentes e ouvintes e ressaltou a importância da participação dos munícipes nas

audiências públicas, mesmo on line, explanou a situação do município em relação a

pandemia em seguida o Sr. Fábio passou a palavra à servidora Mara Lúcia Boligon

Medeiros para apresentação da Audiência Pública que iniciou a explanação técnica

demonstrando a Reestimativa da Receita para o ano vigente e a Projeção para os dois

anos subsequentes, ainda demonstrou a série histórica do IPTU – Imposto Predial e

Territorial Urbano referente ao ano 2014 à 2019 em seguida ressaltou a evolução da



Receita  Própria  do  município  demonstrando  uma  série  histórica  de  2016  a  2019.

Referente às  Peças  Orçamentárias  continuou  explanando  a  definição,  finalidade,

embasamento  legal  e  o  rito  para  atualização  do  PPA  -  Plano  Plurianual  para  o

exercício financeiro 2021,  apresentou Relatórios do PPA por ações e programas e

também um relatório demonstrando as metas físicas e financeiras das Secretarias em

especial  a  SEPLAN.  Em  seguida  foi  apresentado  uma  planilha  demonstrando  a

compatibilidade por programas entre o PPA e LDO de 2021, por sequência houve a

apresentação  de  relatório  de  despesa  por  Órgão  de  2020  e  2021  e  foi  explicado

detalhadamente  a  redução  ou  ampliação  orçamentária  de  cada  Secretaria.

Continuando a apresentação inciou a fala sobre LDO com definição, o embasamento

legal e o rito de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO bem como a

importância dos Relatórios de Metas e Riscos Fiscais que fazem parte integrante da

LDO e finalizando foi apresentado uma planilha com todos os Convênios previstos

para  o  ano  financeiro  2021  e  apresentado  verbalmente  vários  investimentos  com

recursos próprios que ficaram previstos no PPA e LDO 2021. A servidora Mara passou

a  palavra  ao  Secretário  Julio  Cesar  Gomes  da  Silva,  que  esclareceu  como  a

população  poderia  participar  virtualmente  com  sugestões  e  criticas  a  serem

consideradas  nas  Peças  Orçamentárias.  Após  o  término  da  explanação  deixou  a

palavra  aberta  aos  presentes  para  a  apresentação  de  propostas  e  eventuais

perguntas.  Deu  se  por  encerrada  a  Audiência  Pública  agradecendo  a  todos  os

presentes e os que acompanharam a live ao vivo. Em tempo, na data de 26 de maio

de  2020  o  Diretor  do  SAMAE,  por  meio  do  Memorando  Circular  Nº:

068/GERAL/SAMAE/2020 solicitou a exclusão do Convênio Nº TC 0350853-18/2011,

no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), do Plano Plurianual – PPA

e  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  –  LDO.  Para  o  exercício  financeiro  de  2021,

considerando que o valor referido está incluso na operação de crédito Nº 0505.807-57

– Programa Avançar Cidades Saneamento - SES, no valor de R$ 25.488.062,76 (Vinte

e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, sessenta e dois reais e setenta e

seis centavos).E  não havendo mais assuntos a ser tratado,  Eu Larissa Flores dos

Santos lavrei a presente Ata.


