PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n0, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITFRA MFNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA,
PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2020.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos 27 (vinte sete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 10:00h (dez horas), no
Plenário da Câmara Municipal de Dom Macedo Costa, Estado da Bahia, realizou-se a Audiência Pública para
levantamento de sugestões à elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (LOA) para o exercício 2020, em
cumprimento ao quanto determina o § 10, 1 do Art. 480 , da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sob a
coordenação da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento de Dom Macedo Costa, Sr'. Jamile
Pereira Santos que abriu a reunião saudando a todos os presentes agradeceu a presença dos vereadores
municipais, servidores públicos e sociedade civil e justificando a ausência do prefeito que estava em viagem
resolvendo demandas relacionadas ao município. Em seguida foi passada a palavra para Contadora que
presta serviços contábeis a prefeitura a Sr' Germana Santos Sacerdote que prestou os esclarecimentos
iniciais quanto à importância para o Município de uma Audiência Pública que é o momento de ouvir a
população para saber quais sugestões serão apresentadas para elaboração do Orçamento 2020, ressaltou
também a importância da transparência ria gestão públicae a necessidade da participação da sociedade.
Informou que a Convocação fora feita na forma da Lei, através do edital de n° 005/2019, assinado pelo Sr.
Prefeito Municipal e afixado em locais públicos e divulgado por meio de redes sociais. Ato continuo, falou-se
sobre a Execução Orçamentária, metas fiscais - Receitas e Despesas e sobre os cumprimentos dos limites
constitucionais. Por fim, apresentou uma tabela com a previsão de receita para 2020 e os gastos por cada
unidade administrativa, as metas fiscais do Município e que mesmo com diminuição da Receita as despesas
estão abaixo das arrecadações e encerrou sua fala com a perspectiva de melhorar ainda mais a situação
financeira do Município. Na oportunidade a mesma esclareceu aos presentes que todas as sugestões
apresentadas serão encaminhadas à equipe de elaboração da LOA 2020 para, na medida do possível, serem
inseridas, atendendo, portanto, à demanda da polulação macedense. Vendo que nada mais havia a se tratar,
agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada esta Audiência Pública cujos trabalhos foram
secretariados por mim Cordenadora de Controle Interno Graziele Nogueira Santos, lavrando-se a presente
ATA, cuja lista de presença segue anexa.

LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA
L.O.A. - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - 2020
27 DE NOVEMBRO DE 2019

cL

q

tr

)7

i

2f1i

-z4JO

AIf-

J;J,J

6

8

•
s1

9
10
1Ijhh;

c

12
13
14

o1.&Â

R.

15
16
7

1

t

20
21

/

#!'

19

1

1

v'J
c0

vL

