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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DE AÇÕES PARA
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO DE 2023.

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com início às 10:30 horas e
trinta minutos, na Sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Clériston Andrade, 815
- Centro, Município de Ibipitanga – Bahia, deu-se início a audiência pública para
discussão e apresentação de ações para elaboração da proposta orçamentária anual –
Exercício de 2023. Com a participação de representantes do Poder Executivo, do Poder
Legislativo, da sociedade civil e demais munícipes, conforme lista de presença parte
integrante desta ata, conforme fora publicado no diário do município, o qual acompanha
também, esta publicação. Os trabalhos foram iniciados com a fala do técnico da ORPAM
– Assessoria Contábil - ltda, explicando a dinâmica da presente audiência e breve relato
conceitual quanto aos instrumentos de gestão (PPA, LDO, LOA), na forma do quanto
determina o artigo 165 da Constituição Federal. Ressaltou o Poder Executivo através
desta audiência pública procura incentivar a participação da sociedade constituída no
processo de elaboração e discussão do Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA para o
exercício de 2023, em cumprimento ao que dispõe o Art. 48, § 1º da Lei Complementar Nº
101/200 (LRF), combinado com a LC Nº 131 de 27/05/2009, transformado no § 1º da Lei
Complementar 156 de 28/12/2016. Dito Projeto que após concluído do estudo e sua
elaboração pela Executivo Municipal será encaminhado à apreciação e estudo pelas
comissões competentes do Poder Legislativo Municipal de Ibipitanga, consequentemente
será aprovado e devolvido ao Executivo para sanção e publicação, que será passará
constituir a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA para o exercício de 2023. Informou
ainda que a equipe do Poder Executivo, do Poder Legislativo e a sociedade civil
constituída do município foram tempestivamente, convidados e convocados conforme,
conforme edital publicado no Diário Oficial do Município, já nominado em linhas anteriores
desta ata a participarem deste momento importante para a administração pública do
município, que é a elaboração do seu orçamento para o exercício de 2023. Ressaltou
também, que as audiências públicas são mecanismos de efetiva participação direta da
sociedade nas decisões de governo e na elaboração das políticas públicas. Cada
entidade de direito público deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma
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única política orçamentária e estruturado uniformemente, assim existe apenas um
orçamento da União, um orçamento para cada Estado e um para cada Município. A Lei
Orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas de toda a administração
direta e indireta, ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora do orçamento.
Estabelece um período limitado de tempo para as estimativas de receita e fixação da
despesa, ou seja, o orçamento deve compreender o período de um exercício que
corresponde ao ano fiscal.

Recomendou atenção especial sobre a necessidade de

priorização para os serviços essenciais, o cumprimento dos Limites Constitucionais e a
importância de assegurar recursos orçamentários para a execução dos convênios
Estadual e Federal. Ao final a palavra foi franqueada aos presentes, quando tiveram a
oportunidade de se manifestarem com apresentação de ações, assim como, solicitar
esclarecimentos quanto às informações apresentadas. Encerrada a sessão, lavrou-se a
presente ata que depois de lida e considerada conforme, vai subscrita pelos participantes
desta audiência conforme lista de presença anexo.
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