Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Finanças

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2018 PARA
DISCUSSÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO
DE 2019.
Aos 25 de setembro de 2018, às 10h00, na sede da Câmara Municipal de Bragança Paulista, à
Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América – Bragança Paulista/SP, realizou-se a Audiência
Pública para discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019.
Estiveram presentes o Vice-Prefeito, Profº Amauri Sodré da Silva, o Secretário Municipal de
Finanças, Sr. Luciano Aparecido de Lima, o Chefe de Gabinete, Dr. José Galileu de Matos, e
demais Secretários Municipais. Presentes ainda vereadores, servidores municipais e cidadãos
bragantinos. A audiência foi conduzida pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luciano
Aparecido de Lima que expôs o Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 2019, no valor
de R$ 506.447.333,00 (quinhentos e seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e
trinta e três reais). O Secretário explicou que esse valor constitui-se das seguintes receitas:

O senhor Luciano Ap. de Lima prosseguiu explicando a origem das receitas apresentadas e
comparando a anos anteriores:

Av. Antonio Pires Pimentel, nº 2015, Centro - CEP: 12.914-000 - Bragança Paulista – SP
Telefone: (11) 4034-7099 – Fax (11) 4034-7032
www.braganca.sp.gov.br / financas@braganca.sp.gov.br

Em seguida comentou a fixação da despesa e demonstrou o quanto foi provisionado em dotações
orçamentárias a cada secretaria municipal.
O Poder Legislativo consignou o montante de R$ 19.164.500,00 (dezenove milhões, cento e
sessenta e quatro mil e quinhentos reais). O Poder Executivo consignou o montante de R$
487.282.833,00 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e
trinta e três reais). Totalizando em R$ 506.447.333,00 (quinhentos e seis milhões, quatrocentos e
quarenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais).
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Cabe ressaltar que as diferenças entre LDO X LOA foram nas áreas de Cultura (Convênios
DADE), Serviços (Melhorias dos Serviços Públicos) e Mobilidade Urbana (Economia
Contratual).
O montante de R$ 22.428.775,00 (Vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil,
setecentos e setenta e cinco reais) refere-se a atualização de valores a serem despendidos, tendo
em vista a melhoria no IPM – Índice de Participação dos Municípios, receitas próprias e o
trabalho de economia contratual.
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Com relação à aplicação no Ensino o Secretário sr. Luciano advertiu a plateia que a
obrigatoriedade de aplicação de 25% não é de todas as receitas orçamentárias e sim das receitas
de impostos demonstradas no quadro abaixo. Ressaltou que para 2019 a previsão é de que seja
aplicado 26,52% inicialmente, sendo possível atualização conforme receita.

A Saúde é uma área cuja expansão tem superado o planejamento positivamente. Como polo
regional o Município suporta além de sua demanda interna a demanda de municípios vizinhos,
exigindo um grande esforço do Governo Municipal que aplica quase 24% além do exigido pela
Constituição Federal, como demonstra o nosso quadro.
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O Sr. Luciano informou também a previsão de gastos com pessoal para 2019 que ficou dentro
dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que preconiza como máximos os
limites de 54% da Receita Corrente Líquida para o Poder Executivo. Vejamos:

Finalizando, o Secretário Luciano demonstrou com clareza as prioridades do atual Governo para
o exercício de 2019 com destaque para as áreas de educação, saúde e serviços públicos.
Oferecida a palavra aos presentes nada foi indagado. O Excelentíssimo Prefeito encerrou os
trabalhos cumprimentando o Secretário sr. Luciano Aparecido de Lima pelo projeto apresentado.
Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 10h55m.
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