
ATA RELATIVO A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO DE LEI DA 

LOA – Lei Orçamentária Anual – 2020. 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezenove às 15 horas, compareceram no plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores, a equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Finanças para realização da Audiência Pública para 

Elaboração do Projeto de Lei da Lei Orçamentárias Anual para o 

exercício de 2020. Iniciando a audiência, o Senhor Marcos 

Antônio Maia da empresa Forgov Consultoria e Contabilidade 

agradeceu a presença de todos e ainda elencou o fato da 

retificação do edital em que esta audiência seria realizada na 

última quinta feira dia 26 de setembro de 2019 e que por 

motivos de força maior a mesma foi transferida para esta data. 

Logo após iniciando a fala técnica, o mesmo falou sobre a 

compatibilidade entre as peças orçamentárias e a 

fundamentação legal para realização e a participação dos 

interessados nesta audiência, após apresentou o valor da LOA 

para 2020 em R$ 22.175.000,00 conforme a distribuição das 

respectivas fontes de receitas, logo após apresentou a 

distribuição dos valores por Secretarias, Funções de Governo e 

elencou cada Programa com os valores correspondente a cada 

um. Dando sequência a apresentação trouxe uma sequência de 

slides por secretaria e seus respectivos elementos de despesas e 

valores de cada uma, e neste momento a secretaria de finança 

identificou a necessidade de acrescentar o elemento de despesa 

Equipamentos e Material Permanente. A Responsável pelo setor 

de convênio fez alguns questionamentos sobre os convênios que 

estão cadastrados e que seja necessário possuir estas fontes 

vinculadas as ações existentes mesmo que os valores não sejam 

suficientes devemos ter a sinalização da rubrica orçamentária. 



Foi possível observar dentro de cada slide apresentado por 

secretaria, os valores correspondentes a previsão de despesa de 

Pessoal, Custeio e Investimentos. Em determinado momento o 

vereador Edvan questionou que gostaria que fosse acrescentado 

o valor de R$ 150.000,00 de orçamento no DAE para compra de 

Filtros para Agua, e ainda foi questionado por outros vereadores 

o percentual de remanejamento. O sr. Marcos esclareceu que 

este percentual deveria ser aprovado o mínimo em que a gestão 

pudesse trabalhar sem gerar transtornos na execução dos 

serviços públicos. Outro vereador questionou como poderíamos 

resolver a questão da gestão dos recursos orçamentários, 

esclarecemos que a gestão pública envolve todas as secretarias, 

pois a gestão trata-se de uma engrenagem única e todas as ações 

devem estar em harmonia. Ao final agradeceu a presença de 

todos e não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada 

esta Audiência Pública e lavrada a presenta ata que segue 

assinada por mim Jose Bento Alves Fonseca e demais 

relacionados na lista de presença que assim a quiseram.  

 

 







RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA DISCUSSÃO DA LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA 

ANUAL - 2020 

 

A Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado do Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal, COMUNICA 

que, em função de FORÇA MAIOR, a AUDIÊNCIA PÚBLICA que seria 

realizada na data de 26 de setembro de 2019 foi transferida para o dia 30 de 

setembro de 2019, no mesmo horário e local previstos no Edital publicado no 

diário da AMM em 18 de setembro de 2019 que trata da discussão para a  

Elaboração da LOA – LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2020, para viger durante 

o exercício financeiro de 2020 no seguinte local, data e horário:  

Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Santa Helena-

MT, situada na Avenida Brasil, nº 56 Bairro: Centro. 

Data: 30 de setembro de 2019.  

Horário: 15:00h00min.  

Assim, todos ficam devidamente convocados para, querendo, participar desta 

Audiência Pública. 

Nova Santa Helena – MT, 26 de setembro de 2019.  

 

 

Terezinha Guedes Carrara 

PREFEITA MUNICIPAL 

 


