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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO LEI 

ORÇAMENTÁRIA – LOA 2019 

 

Ata da Audiência para discussão do Projeto de Lei Orçamentária Anual n. 0026/2018, 

para o exercício de 2019, em cumprimento as disposições da Lei Complementar 

Federal n. 101/00. Aos 23 dias do mês de Outubro de 2018, às 14:00 Hs, atendendo a 

convocação afixada no mural Câmara Municipal, e convocação aos coordenadores 

dos setores, reuniram-se na Câmara Municipal de Aspásia para analisar o Projeto de 

Orçamentário para o exercício de 2.019. Dando início a equipe técnica contábil desse 

município a pedido do senhor Presidente passou a explanar sobre o Projeto de Lei n. 

0026/2018 da LOA/2019, informando que conforme estudos realizados do 

comportamento da arrecadação da Receita nesse exercício e nos dois últimos 

exercícios, a previsão inicial para 2019 seria em torno de aproximadamente 

R$13.400.000,00, e a fixação da despesa no mesmo montante, explicando que essa 

receita é composta da maioria de transferências constitucionais, pois o Município de 

Aspásia é muito dependente dessas transferências. Do valor orçado, explicou que 

R$1.390.000,00 será destinado ao Instituto de Previdência do Município de 

Aspásia, R$750.000,00 destinado à Câmara Municipal, e R$11.260.000,00 

destinados a Prefeitura Municipal de Aspásia. A despesa orçada para a saúde está 

no valor de R$ 3.212.000,00, no Ensino está orçado o valor de R$ 2.552.000,00. No 

que diz respeito aos investimentos, foi explicado que a maioria é com recursos 

vinculados e que não houve previsão na LOA.  Após isso abriu a palavra aos 

presentes, no qual não havendo mais manifestações, concluiu colocando-se a 

disposição para quaisquer dúvidas, deu pausa nos trabalhos por 15 minutos para a 

lavratura da ata, após isso fez a leitura da ata todos concordaram com o transcrito, 

agradeceu a presença de todos e pelo interesse em estar colaborando com a 

administração, deu por encerrado a presente reunião em audiência pública, que segue 

assinada por mim, Fernando Donizeth França (Secretário “ad-hoc”) 

_____________________, que lavrei a presente ata. 

 

Presença: 

                  __________________________ 

                  __________________________ 

                  __________________________ 

                  __________________________ 

                  __________________________ 

 

 


