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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO DA LOA - LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA Dó 
MUNICÍPIO DE BASTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da 
Câmara Municipal de Bastos, foi realizada a Audiência Pública referente à LOA - Lei 
Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, atendendo à convocação do 
Presidente da Câmara, senhor Kleber Lopes de Sousa, contido no edital de convocação 
veiculado através do Jornal Cidade Aberta, edição do dia 19/10/2018, além da afixação nos 
quadros de editais e no site da Câmara Municipal. Dando início à audiência, o senhor 
Presidente tomou a palavra explicando os motivos da mesma citando a exigência contida 
no artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece as normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Após os 
agradecimentos aos que estavam presentes passou a palavra ao senhor V alter Seishiro 
Endo, assessor de contabilidade da Câmara Municipal. Dando continuidade, o senhor 
Valter Seishiro Endo esclareceu aos presentes que, conforme preceitua o referido artigo 
citado pelo Presidente da Câmara, serão objetos desta audiência a previsão da receita e a 

Mqa])jrejora;2QJ7/2QIS fixação da despesa para o exercício de 2019 de todos os órgãos e unidades orçamentárias 
Klhl.opclddousi do município de Bastos; informou ainda que anteriormente já houve uma audiência 
~ pública, realizada pelo Executivo Municipal, quando foram demonstrados as normas e os 

FtJDWC()P;'i!:nc1asuvaprocedimentos técnicos para se apurar os valores das receitas e das despesas. Na sequência, 
1.aizCar1o1&11&an1o1 o assessor de contabilidade apresentou o Orçamento do município para o exercício de 2019 
~~Íll que tem uma previsão de receita líquida e a fixação da despesa no valor de R$ 
2'~ 81.857.600,00, conforme se constata através do Anexo 1, Demonstração da Receita e 
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Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Nessa audiência também foram elencadas as 
obras que serão priorizadas nesse exercício financeiro, destacando-se: 1 - Construção de 
blocos administrativos-anexo ao Paço Municipal R$ 300.000,00; 2 - Conclusão do Paço 
Municipal R$ 650.000,00; 3 - Ampliação/reforma do almoxarifado municipal R$ 
505.000,00; 4 - Construção da Sede para Defesa Civil R$ 400.000,00; 5 -Reforma de 
prédios públicos R$ 50.000,00; 6 - Aquisição de máquinas e veículos R$ 133.000,00; 7 -
recapeamento e rejuvenescimento de asfalto R$ 1.276.000,00; 8 - obras de infraestrutura e 
combate à erosão R$ 150.000,00; 8 - infraestrutura urbana ruas e avenidas R$ 300.000,00; 
9 - infraestrutura de prolongamento da Rua Antônio João R$ 750.000,00; 1 O -
infraestrutura da Rua Luiz Guedes R$ 1.720.000,00; 11 - infraestrutura Distrito Industrial 
III R$ 500.000,00; 12 - recapeamento e rejuvenescimento asfalto em ruas e avenidas R$ 
500.000,00; 13 - obras de canalização de córregos R$ 500.000,00; 14 - sinalização de 
trânsito R$ 302.000,00; 15 - conservação de ruas e avenidas R$ 123.000,00; 16 -
aquisição de máquinas e veículos R$ 352.800,00; 17 - Construção da sede da limpeza 
pública R$ 200.000,00; 18 - infraestrutura cemitério municipal R$ 50.000,00; 19 -
constr/ampl.praças,parques e jardins R$ 775.000,00; 20 - aquisição de área para programas 
habitacionais R$ 600.000,00; 21 - aquisição de área para moradia social R$ 300.000,00. 
Foi esclarecido aos presentes que essas foram algumas das obras que constam no Plano 
Plurianual 2018 a 2021 e priorizadas na Lej de Diretrizes Orçamentárias para 2019. O 
assessor de contabilidade comunicou aos presentes que foram feitas algumas emendas 
nesse projeto, que, caso sejam aprovadas pelos vereadores em sessão camarária a ser 
realizada, algumas dotações sofrerão alterações em seus valores em razão de emendas 
apresentadas pelo vereador Kleber Lopes de Sousa que acrescentou valores em subvenções 
sociais para o Hospital Beneficente de Bastos e Grupo do Câncer/ Anos da Vida 
respectivamente, em R$ 50.000,00 e R$ 20.000,00. Quanto ao montante referente à 
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informou que o mesmo é de R$ 2.304.000,00, estando dentro da margem permitida pela 
Constituição Federal, que é de 7% da Receita Corrente Líquida. Foi solicitado aos 
presentes, após tudo o que fora exposto, e também mediante análise do Projeto de Lei 
Orçamentária, cujas cópias também estavam à disposição, que fizessem uso da palavra 
para apresentar sugestões e ideias nesse projeto de lei. Após o tempo dado aos presentes 
para se manifestarem, que acharam que este projeto de lei estava dentro das necessidades 
da população bastense, e nada mais havendo a tratar na presente reunião, o senhor Valter 
Seishiro Endo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente audiência 
pública, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e achada conforme por todos os presentes, 
e colocada à disposição para quem quisesse assiná-la. Bastos, 30 de outubro de 2018. 
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