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> Sr. Crtsti no de Mola 
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1
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, -- 
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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Paulo 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de 2020, às 18:30, nas dependências 

da SEDUC, no Auditório Jornalista Roberto Marinho, sito a Rua José Borges 

Neto, n° 50, Vila Mirim, Praia Grande / SP, reuniram-se para a realização da 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA 

2021, com transmissão ao vivo através do youtube, dando início a seguinte ata. 

*** 

Abertura: 

Cerimonialista: 

Muito boa noite, senhoras, senhores, jovens, agradecemos a todos pela 

presença em mais este acontecimento para o nosso município, a Audiência 

Pública de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021. 

Convidamos para compor a mesa Eng.a Aparecida Regina Fermino da Silva, 

Subsecretária de Planejamento e Controle Orçamentário; Cristiano de Mola, 

Secretário Adjunto de Planejamento e Controle Orçamentário; Benedito Evandro 

Francisco de Souza. da Divisão de Controle e Análise de Resultados. 

Teremos uma apresentação técnica feita por representantes da Prefeitura e 

responsáveis pela Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021. 

Logo após esta apresentação receberemos e discutiremos os assuntos 

relacionados a lei. A participação obedecerá ao tempo de 3 (três) minutos. As 

manifestações por escrito serão aceitas até o término da apresentação e deverão 

estar claramente identificadas. Lembramos que o objetivo desta audiência é 

apresentar a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021. Serão 

aceitas manifestações por escrito também pelo canal do youtube da Prefeitura, 

onde está sendo transmitida esta Audiência Pública. 

Agradecemos em nome da Administração Municipal a presença das seguintes 

autoridades: 

Professora Maura Lígia Costa Russo, Vice-Prefeita e Secretária de Governo. Em 

seu nome agradecemos aos demais secretários municipais. Agradecemos ainda 
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aos demais servidores públicos municipais e a todos que estão nos 

acompanhando pelo youtube. 

Neste momento, daremos inicio a primeira parte da audiência pública que é a 

apresentação pelos integrantes da mesa. Passamos a palavra á Regina 

Fermino. 
*** 

Subsecretária de Planejamento e Controle Orçamentário, Sra. Aparecida 

Regina Fermino da Silva: 

Boa noite a todos. Essa audiência, por força da lei 101/2000, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e uma solicitação também do Tribunal de Contas do 

estado de São Paulo que é a Audiência da Elaboração da LOA. Bom, nós vamos 

falar, mais ou menos, quais são as principais funções da LOA. Primeiro, é a 

compatibilização das peças orçamentárias, o PPA, que é o Plano Plurianual, no 

qual nós elaboramos em 2017, e é válida para 18, 18, 20 e 21. Portanto, esta 

LOA, esta lei orçamentária, ela vai cumprir a última etapa do Plano Plurianual. A 

LDO, a Lei de Diretrizes, nós já entregamos na Câmara, já foi aprovado em abril, 

que dá as diretrizes de como fazer o orçamento. E, propriamente dita a Lei 

Orçamentária Anual, que estima as receitas e fixa as despesas do ano. Nós 

estamos ainda começando o orçamento, então as receitas, elas, este ano, é um 

ano bem atípico para a gente, para todo o pessoal que trabalha para o 

planejamento, a receita este ano, devido a esta pandemia, devido a esta crise 

econômica, está bem difícil de estimarmos estas receitas, mas, ela tem que 

acompanhar o que nos é passado pelos órgãos do Governo Federal, o que está 

acontecendo, então a gente procura muito, e, com a colaboração das 

secretarias. Cada secretaria tem suas verbas próprias, então, é com a ajuda das 

secretarias que nós conseguimos fechar uma receita. Ainda não temos todas 

elas fechadas, mas até o dia 30 (trinta) nós entregaremos nosso Projeto de Lei. 

Como elaborar o orçamento? Bom, primeiro, quando nós formamos essa equipe 

de planejamento orçamentário, nós tivemos e temos a colaboração, muito, muito 

evidente, e para gente de uma valia enorme, são os assistentes contábeis, são 

Audiência Pública de tiaboraçào do Projeto da Lei Orçamentária Anual —LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário — GP 1.9 
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eles que planejam, são eles que cuidam dos orçamentos dentro de cada 

secretaria. Então, eles têm uma interação muito maior com os secretários de 

cada pasta, e é o que nos auxilia muito na elaboração do orçamento. Outra coisa 

que nos dá muita, é muito bom de trabalhar, é a cooperação que existe entre 

todas as secretarias, entre a Câmara Municipal, que faz parte do nosso 

orçamento, o Instituto de Previdência, também. Então existe muita conversa 

entre nós, e isto faz com que, facilita muito esta interação. 

Quanto a receita, antigamente nós falávamos em evolução da receita. Esse ano 

a gente está trabalhando com a palavra Variação da receita. Então como nós 

estamos trabalhando? O Benê e o Mola são os cabeça disso. O Benê vive 

projetando todos os dias essas receitas. Então, nós não estamos partindo do 

que foi orçado para 2020. Quando em 2019 nós elaboramos o orçamento a gente 

tinha uma premissa de como fazer esta previsão de receita. Esse ano, a partir 

de março, com esta pandemia, com tudo que está acontecendo no país e no 

mundo, nós somos diferentes, com certeza, então, por ordem do Sr. Prefeito, 

nós elaboramos uma revisão com o auxílio e a cumplicidade de todos os 

secretários, que nós sabíamos que teríamos perdas de receita, não seria um ano 

normal. Então, nós refizemos todo o orçamento. Então, a variação dessa receita 

foi a partir da receita revisada de 2020. Então, nós não partimos do inicial, mas 

sim da revisada. Então, a gente espera que tenhamos uma receita melhor e 

estamos partindo de uma receita muito pé no chão. A gente não tem como ficar 

nos iludindo. Então, nós partimos de uma receita bem próxima daquilo que está 

acontecendo hoje. 

Uma outra coisa que nós levamos muito em consideração é a participação 

popular. A participação popular este ano teve um período maior, não é Mola? Foi 

um número recorde de participação. Nós abrimos o nosso canal de participação 

nas redes sociais da prefeitura e tivemos uma participação muito grande. A 

saúde, óbvio, não precisamos nem comentar muito, óbvio foi a área mais, mais 

perguntada, foi a área mais questionada. Depois vem a gestão de finanças 

públicas, educação e assim por diante. O que ficamos muito felizes de saber é 

que todas as áreas tiveram participação. Às vezes tem certas áreas que são 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
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esquecidas. Esse ano, todas as áreas, talvez pelo período que nós demos, que 

foi mais ampliado, também, essa participação foi muito ativa. 

Então, eu acho que o Mola gostaria de falar alguma coisa. Por favor Mola. 

Secretário Adjunto de Planejamento e Controle Orçamentário, Sr. Cristiano 

Mola: 

Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos, aqueles nos acompanham 

pelo youtube. E eu só queria reforçar a questão da participação popular, que 

novamente tem sido o foco desta audiência. Conseguimos alcançar um recorde 

absoluto no número de participações e sito a gente agradece também ao 

trabalho da Subsecretaria de Comunicação que impulsionou bastante, enquanto 

possível, nas redes sociais da Prefeitura, nos meios de comunicação, e a gente 

percebe que já está enraizado isso na cultura do cidadão praiagrandense, ele 

busca o site da prefeitura, o formulário, encaminha para gente. A gente tem dado 

a resposta ao cidadão para que ele saiba o que está sendo feito em relação 

àquela demanda, aquela proposta dele. E a gente entende que tem colaborado 

para que esse número seja mais de 200 (duzentas) consultas. Pode parecer 

pouco, mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, não é Regina? De 

alguns anos, e a gente já começou com 15 (quinze) propostas no ano, e hoje já 

passa das 200 (duzentas), sendo todas as áreas consultadas. Hoje seria mais 

uma oportunidade, presencialmente propor algo para que a gente possa estudar, 

juntamente com as secretarias municipais, juntamente com o Sr. Prefeito, a 

possibilidade e a viabilidade de incluir a proposta do cidadão no orçamento 

público. E não só aqui presencialmente, mas através do canal. Então, eu queria 

dizer, a audiência está sendo transmitida, como já foi dita pelo Cerimoniabsta, ao 

vivo pelo canal oficial da prefeitura, vai ficar disponível o vídeo lá, todas as 

consultas encaminhadas durante a transmissão, e até amanhã às 23:59hs (vinte 

e três horas e cinquenta e nove minutos) elas serão consideradas como parte da 

audiência pública e farão parte também da ata da audiência, e logicamente, vai 

ser incluída no rol de propostas a serem analisadas como inclusão ou não no 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
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to CE .„ Estado de São Pauto 

orçamento 2021. Então, eu queria deixar isto registrado. Agradecer, novamente 

a todos, e nos colocamos à disposição caso haja alguma consulta. 

Cerimonialista: 

Reforçamos as informações dadas no inicio, as perguntas poderão ser feitas aos 

integrantes da mesa, a partir deste momento, a participação oral obedecerá ao 

tempo de 3 (três) minutos. As manifestações por escrito serão aceitas até o 

término da apresentação e deverão estar claramente identificadas. Lembramos 

que o objetivo desta audiência é apresentar a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual 2021. Sugestões aqui apresentadas serão analisadas. 

Cerimonialista: 

Perguntas, questionamentos? 

*** 

*** 

Cerimonialista: 

Portanto agradecemos a todos pela presença de mais este importante evento e 
desejamos uma boa noite. 

*** 

É encerrada a apresentação e a transmissão. 

*** 

Constam anexados a esta Ata de Audiência Pública: 

- Anexo I - Comentários inseridos no chat da transmissão na página oficial da 

prefeitura junto ao youtube na live da audiência pública LOA 2021; 

- Anexo II - Propostas LOA 2021 extraídas dos comentários inseridos no chat da 

transmissão junto ao youtube na live da audiência pública LOA 2021 (anexo I); 

Audléncia Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual — LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário — GP 1.9 
08/09/2020 — 18:30 horas — Auditório Jornalista Roberto Marinho 
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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Pauto 

- Anexo das propostas LOA 2021 extraídas da interação no portal da Prefeitura 

de Praia Grande no dia 08/09/2020 entre às 18:30hs e às 23:59hs; 

- Lista de Presença dos Participantes extraída dos comentários inseridos na live; 

- Lista de presença dos que estiveram presentes na apresentação; 

- Apresentação exibida na Audiência de Elaboração do Projeto da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias — LOA 2021; 

*** 

Responsável pela transcrição da Audiência Pública: 

olhe 
Juliana Márd9 es da Silva Samuel 
Divisão de Apto — GP 1.9.0.2 
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ANEXO I 

COMENTÁRIOS INSERIDOS NO CHAT DA TRANSMISSÃO DA 

LIVE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA 2021 REALIZADA NO 

AUDITÓRIO JORNALISTA ROBERTO MARINHO SITO A RUA 

JOSÉ BORGES NETO, N° 50, VILA MIRIM, PRAIA GRANDE / SP, 

E TRANSMITIDA AO VIVO ATRAVÉS DO YOUTUBE NO DIA 

08/09/2020 DAS 18:30HS às 23:59hs. 

https://www.voutube.com/watch?v=4SaA3JSkHF8

DADOS COLHIDOS EM 09/09/2020 ÀS 12:11HS 
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Michelle Gabriela - Boa noite 

Laio Peresboa noite 

FR CRISTIANE NÔBREGABoa noite 

a Prof. Lucas PinaBoa noite. 
r. 

l i Virna GomesBoa noite 

Le.di 
_ Adriano MaximianoBoa noite 

Amanda de souza pereira andradeBoa noite 

monique santosboa noite 

FR Cláudia CláudiaBoa noite!! 

Gremacia SalimBoa noite 

Juliana Samuelboa noite. 

▪ Fernanda CapelliBoa noite 

Cheirla FelizatiBoa noite 
o 

a Roberto C. Agostinho jrboa noite 

• Paty Fernocchioboa noite 

▪ Edgar Dali AcquaGostaria que fosse considerada a possibilidade de 

destinação de recursos para a manutenção, estruturação, modernização e 

aquisição de equipamentos para o Museu da Cidade. 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
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ANEXO II 

PROPOSTAS LOA 2021 EXTRAIDAS DOS COMENTÁRIOS 
INSERIDOS NO CHAT DA LIVE TRANSMITIDA PELO YOUTUBE 

NO DIA 08/09/2020 DAS 18:30HS ÀS 23:59 HS (ANEXO I). 
nups:iiwww.youtuDe.comiwatcn ev=4SaASJSKI-11-a 

121 Edgar Dali Acqua: Gostaria que fosse considerada a possibilidade de 

destinação de recursos para a manutenção, estruturação. modernização e 

aquisição de equipamentos para o Museu da Cidade. 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentaria Anual - LOA 2021. 

Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÃRIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Pauto 

LISTA DE PRESENÇA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL — LOA 2021 

REALIZADA NO DIA 08/09/2020 NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDUC, NO 
AUDITÓRIO JORNALISTA ROBERTO MARINHO SITO A RUA JOSÉ 

BORGES NETO, N° 50, VILA MIRIM, PRAIA GRANDE / SP, COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DO YOUTUBE, LINK DE ACESSO 

https://www.youtube.com/watch?v=4saa3jskhf8 

NO DIA 08/09/2020 ÀS 18:30H5 

Audiência Pública de Elaboraçào do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecreta ria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
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As informações que compõem a LISTA DE PRESENÇA da 
Audiência Pública de Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual — LOA 2021 realizada no dia 08/09/2020 às 
18:30hs, e transmitida ao vivo através do youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=45aa315khf8 

foram extraídas: 

COLETA DE DADOS I - dos comentários inseridos no chat 

da live transmitida pelo youtube no dia 08/09/2020 das 

18:30hs às 23:59hs (Anexo I). 

https://www.youtube.com/watch?v=4SaA3JSkHF8 

COLETA DE DADOS II — lista presencial 

Audiéncia Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentárpa Anual — LOA 2021. 
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LISTA DE PRESENÇA 

COLETA DE DADOS I 

• Michelle Gabriela 

▪ Laio Peres 

CRISTIANE NÓBREGA 

Prof. Lucas Pina 

l i Virna Gomes 
r i 

Adriano Maximiano 

▪ Amanda de souza pereira andrade 

a monique santos 

R Cláudia Cláudia 

Gremacia Salim 

fi Juliana Samuel 

▪ Fernanda Capelli 

Cheirla Felizati 
O 

Na Roberto C. Agostinho jr 

FiPaty Fernocchio 

e Edgar Dali Acqua 
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LISTA DE PRESENÇA 

COLETA DE DADOS II 

Audiência Pública de Elaboraçáo do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 

08/09/2020 - 18:15 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 

08/09/2020 - 18:15 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 
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todos para a Audiência Pública de Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentaria Anual LOA 2021 que acontecera no próximo dia 
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A Prefeitura de Prata Grande realiza urna audiência 

pública para elaboração do Projete da Lei 

Orçamentaria Anual (LOA) de 2021 em setembro. O 

evento será no próximo dia 8. ás 18h30. no 

auditório Roberto Marinho (Rua José Borges Neto. 

50. mirim). 

O evento terá transmssào pelo YOUtUbe e pelo 

portal oficial do Munirásijo 

(láltp:fratiseti-Pfillagantle.SP-gralarl). Para a 

realização do evento, o Administração cumprirá as recomendações sanitárias da 

Organdaçáo Mundial de Saúde (OMS). 

Por conta da pandemia do coronavirus e da necessidade do isolamento social, o número 

de pessoas será limitado no auditório. Os interessados em participar devem Chegar 30 
1001e tanto creclenciamanto a partir das 18h15. Quem l'a0 puder comparecer .10 

auditório, tem a opção de acompanhar e participar da transmissão pelo canal do Youtube. 

Conforme o secretário adjunto de Planejamento e Controle Orçamentário. Cristiano Mola, 

este evento é mais uma oportunidade para a população participar da confecção do 

orçamento de Praia Grande. 

De abril a julho deste ano, a administração municipal deixou á disposição da pOpurna0 

Uni formulário no size da Prefeitura e cerca de 200 propostas foram encaminhadas sobre 

as áreas de Educação. Saúde. Assistência Social. Segurança PubEca. Transporte, Transito, 

Urbanismo, Intratileutuf 3, Serviços Urbanos, Cultura e Turismo, juventude. Esporte e 

Lazer, Habitação, Meio Ambiente. Gestão e Faianças Públicas, Desenvotriment0 

Econonuco e trabalho. Ciência e Tecnologia e Previdência. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

LOA 2021 

Subsecretaria de Planejamento e Controle 
Orçamentário 

GP 1.9 

Realizada no Auditório Jornalista Roberto Marinho sito a Rua José Borges 
Neto, n° 50. Vila Mirim, Praia Grande / SP, com transmissão ao vivo através do 

youtube, link de acesso littpsi. ww.\ outube.cont watch7v=3{5epD4b891: 
no dia 09/09/2020 às 18:30hs. 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
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Eng.a Ap 

Subsecretária de 

Composição da Mesa Diretora: 

rmino da Silva 

anejamento e Controle Orçamentário 

S?tristian yMola 

Secretário Adjunto de Planejamento e Controle Orçamentário 

Sr. BeneditóEfaddro Francisco de Souza 

Diretor da Divisão d Çontrole e Análise de Resultados 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas -Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
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Aos nove dias do mês de setembro do ano de 2020, às 18:30, nas dependências 

da SEDUC, no Auditório Jornalista Roberto Marinho, sito a Rua José Borges 

Neto, n° 50, Vila Mirim, Praia Grande / SP, reuniram-se para a realização da 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA 

2021, com transmissão ao vivo através do youtube, dando início a seguinte ata. 

*** 

Abertura: 

Cerimonialista: 

Muito boa noite, senhoras, senhores, jovens, agradecemos a todos pela 

presença em mais este acontecimento para o nosso município, a Audiência 

Pública de elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2021. 

Convidamos para compor a mesa Aparecida Regina Fermino da Silva, 

Subsecretária de Planejamento e Controle Orçamentário; Cristiano de Mola, 

Secretário Adjunto de Planejamento e Controle Orçamentário; e Benedito 

Evandro Francisco de Souza, Divisão de Controle e Análise de Resultados. 

Teremos uma apresentação técnica feita por representantes da Prefeitura e 

responsáveis pela Elaboração da Lei Orçamentária Anual 2021. Logo após esta 

apresentação receberemos e discutiremos assuntos relacionados a lei. A 

participação oral obedecerá ao tempo de 3 (três) minutos. As manifestações por 

escrito serão aceitas até o término da apresentação e deverão estar claramente 

identificadas. Lembramos que o objetivo desta audiência é apresentar a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2021. Serão aceitas manifestações 

por escrito também pelo canal do youtube da Prefeitura, onde está sendo 

transmitida esta Audiência Pública. 

Agradecemos em nome da Administração Municipal a presença dos servidores 

públicos municipais e dos secretários municipais e a todos que estão nos 

acompanhando pelo youtube da prefeitura de Praia Grande. 

Audiência Públka de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 

9 V )3 

Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 
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Neste momento, daremos início a primeira parte da audiência pública que é a 

apresentação pelos integrantes da mesa. Passamos a palavra à Regina 

Fermino. 
*** 

Subsecretária de Planejamento e Controle Orçamentário, Sra. Aparecida 

Regina Fermino da Silva: 

Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos agora na nossa segunda audiência 

sobre a elaboração do orçamento municipal para o exercício de 2021. Como nós 

ainda estamos na fase inicial, nós temos até o dia 30 de setembro para entregar 

o projeto de Lei na Câmara, então, estamos em fase de elaboração. Essa é a 

fase de elaboração no qual a gente agradece a participação de todas as 

secretarias do município que nos auxiliam muito, e praticamente são os 

responsáveis pela elaboração deste orçamento. A gente vai falar um pouquinho 

o que é a Lei Orçamentária anual, que é o quê? É a compatibilização das peças 

de planejamento. Nós temos um Plano Plurianual que se encerra no exercício 

de 2021, porque o PPA ele é feito para 04 (quatro) anos, fazemos o PPA no 

primeiro ano do governo que serve para o segundo, terceiro, quarto ano do 

governo e o primeiro do próximo governo. Estamos nesta fase de término do 

Plano Plurianual que foi feito em 2017. 

A Lei Orçamentária, antes dela vem a Lei de Diretrizes que foi apresentada na 

Câmara em abril, aprovada, que dá as orientações de como fazer a Lei 

Orçamentária Anual. Bom, a Lei Orçamentária Anual ela é o quê? A fase 

principal dela é estimar as receitas e fixar as despesas. Não podemos ter uma 

despesa maior que a receita, que é a coisa mais fácil né! A despesa é bem fácil 

de achar, a receita que é difícil. Falando sobre a elaboração, as fases de 

elaboração, primeiro se levanta as receitas, que é a parte onde nós temos muita 

colaboração das secretarias que tem receitas vinculadas. Então, todas as 

receitas têm que ser prestadas conta de tudo, principalmente para os órgãos que 

nos repassem estes recursos. Mas, este ano, a receita, normalmente, a gente 

estima as receitas e vemos a evolução dessa receita. De um ano para o outro 

Audiência Pública de Elaboraçáo do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas -Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 
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existe uma evolução. Esse ano, nós temos o quê? Nós temos variação de 

receita. É o que os meninos do planejamento acharam por bem, uma palavra 

mais adequada. Por quê? Nós sempre partimos de um exercício, de uma receita 

de um exercício, do orçamento inicial. Eu vou fazer o orçamento de 2021, então 

eu pego o orçamento inicial de 2020 e faço essa projeção. Esse ano, devido a 

pandemia da Covid-19 nós partimos de um orçamento revisado. No mês de 

março, quando foi decretado o Estado de Calamidade Pública, o Prefeito nos 

solicitou que fizéssemos uma revisão geral de todas as secretarias, de todas as 

despesas, que sentássemos com todas as secretarias, no qual eu agradeço 

muito todos os secretários e os assistentes contábeis que nos deram muita força 

para fazer isto, que sem eles não teríamos condições. Então, nós estamos 

partindo não de um orçamento inicial de 2020, e sim do orçamento revisado de 

2020, porque se todo mundo perdeu receita não seria Praia Grande um 

município diferenciado. Gostaríamos muito que fosse, mas não é. Então, nós 

partimos desta receita revisada para que não houvesse um desiquilíbrio entre 

receita e despesa, que é isto que o planejamento, que é isso que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal nos impõe, que é o equilíbrio das contas. Então, para 

que conseguíssemos chegar a um bom termo, principalmente sendo o último 

ano de governo, não podemos gastar aquilo que não temos, isto é o normal, mas 

em fim de governo é muito mais evidente isto, somos muito mais fiscalizados, no 

qual todo mundo acha certo isto, e é certo tá! Então, passamos da fase de uma 

evolução de receita para uma variação. Então, esta variação ainda estamos 

chegando em um ponto final. 

Uma das coisas que mais nos chama atenção e que foi muito bem elaborado 

pela equipe do planejamento, o Mola foi o percursor nisso, em fazer a 

participação popular, então ele vai explicar como foi a participação popular até 

agora, neste momento da elaboração e daqui para sempre como é que isto gera 

o planejamento para a gente, ta! Boa noite! 

Audiência Pública de Elaboraçao do Projeto da Lei Orçamentária Anual — LOA 2021. 
Subsetretaria de Planejamento e Controle Orçamentário —GP 1.9 
09/09/2020 — 18:30 horas — Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 5 
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Secretário Adjunto de Planejamento e Controle Orçamentário, Sr. Cristiano 

Mola: 

Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença aos que nos assistem pelo 

youtube. Eu vou apresentar o gráfico que demonstra a divisão, a proporção das 

participações recebidas, as propostas recebidas pela prefeitura durante o 

período em que foi disponibilizado em formulário, online, direto no site da 

prefeitura, e também, as propostas coletadas durante a audiência da LDO, que 

foi realizada em abril deste ano, também de forma virtual. Então, todas as áreas 

foram consultadas, isto é inédito, e tivemos recorde absoluto também de 

consultas, foram mais de 200 (duzentas). A gente falou aqui na audiência de 

ontem, e repetimos porque a gente acha um número significativo considerando 

a evolução proporcional. Chegamos a ter 15 (quinze), de 10 (dez) a 15 (quinze) 

propostas no primeiro ano que fizemos isto, que implementamos, que foi 2018, 

e hoje já ultrapassamos 200 (duzentos). Todas essas propostas, a gente 

encaminha para a secretaria responsável, para que seja feita uma análise da 

possibilidade técnica, jurídica e financeira de ser implementada. É logicamente, 

passando pelo crivo do prefeito, dentro das suas prioridades. 

Hoje, é mais uma oportunidade de estar participando, aliás, a última, porque até 

30 (trinta) de setembro o projeto de lei orçamentário tem que ser encaminhado 

à Câmara Municipal. Então, portanto, a gente pede para que através do youtube, 

ou após a explanação aqui, aqui no caso, presencialmente, possa contribuir ou 

pelo youtube durante a transmissão através do chat, que está disponível, e após 

a transmissão, ainda, até as 23:59hs do dia de hoje, no campo de comentários 

do youtube, no canal da prefeitura, onde vocês estão assistindo, podem" 

encaminhar que ela será incluída no rol de propostas para ser analisado, 

estudado a viabilidade de inclusão, logicamente, também, a execução vai 

depender do próximo governo, ele vai analisar a possibilidade e a condição de 

executar esta proposta. 

O que a gente quer reforçar, é que este ano, excepcionalmente, por conta da 

pandemia, nós abrimos uma exceção, não é Regina? E fizemos 2 (duas) 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas -Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 
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audiências, até pela limitação de espaço que temos, por conta do 

distanciamento, e também numa política de fomento a participação popular. Isto 

já se tornou algo cultural da administração e a gente espera que isto se perpetue 

nas próximas administrações porque, significativamente tem feito a diferença. 

Praia Grande tem servido de modelo também, para algumas cidades que nos 

procuram no dia a dia para, não copiar, mas ter uma ideia de como foi iniciado 

isto, o processo lá atrás, como que foi desenvolvido o formulário, como é que a 

gente conseguiu aproximar o cidadão da administração, tomar gosto por isso, 

então, hoje é mais uma oportunidade e a gente espera realmente que haja 

consultas através do youtube ou aqui presencialmente. 

Obrigado. 

Passo a palavra para o cerimonial. 

Cerimonialista: 

Informamos que as perguntas poderão ser feitas aos integrantes da mesa a partir 

deste momento. A participação oral obedecerá ao tempo de 3 (três) minutos. As 

manifestações por escrito serão aceitas até o término da apresentação e deverão 

estar claramente identificadas. Lembramos que o objetivo desta audiência é 

apresentar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2021. Sugestões aqui 

apresentadas serão analisadas. 

Quem tiver perguntas, fique à vontade. 

*** 

Secretário Adjunto de Planejamento e Controle Orçamentário, Sr. Cristiana 

Mola: 

Bom, parece que não tem nenhuma participação, mas ontem, durante a 

audiência, teve uma proposta encaminhada pelo Edgar Dall Acqua. Só dizer para 

ele que já foi encaminhada para a secretaria de cultura e turismo do município 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário -GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 
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para que a mesma analise a possibilidade de inclusão na lei orçamentária ou de 

até atendimento, de repente, no próprio exercício 2020. De qualquer forma, o 

canal vai estar recepcionando até 23:59hs, se tiverem mais propostas, também 

serão encaminhadas. 

*** 

Cerimonialista: 

Agradecemos a todos pela presença em mais este importante evento e 
desejamos uma boa noite. 

*** 

É encerrada a apresentação e a transmissão. 

*** 

Constam anexados a esta Ata de Audiência Pública: 

- Anexo I - Comentários inseridos no chat da transmissão na página oficial da 

prefeitura junto ao youtube na live da audiência pública LOA 2021- 09/09/2020; 

- Anexo II - Propostas LOA 2021 extraídas dos comentários inseridos no chat da 

transmissão junto ao youtube na live da audiência pública LOA 2021 (anexo I) — 

09/09/2020; 

- Anexo das propostas LOA 2021 extraídas da interação no portal da Prefeitura 

de Praia Grande no dia 09/09/2020 entre às 18:30hs e às 23:59hs; 

- Lista de Presença dos Participantes extraída dos comentários inseridos na live; 

- Lista de presença dos que estiveram presentes na apresentação; 

- Apresentação exibida na Audiência de Elaboração do Projeto da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias — LOA 2021; 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual — LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário — GP 1.9 
09/09/2020 — 18:30 horas —Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. g/ 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Paulo 

*** 

Responsável pela transcrição da Audiência Pública: 

•.• Juliana 10 
Divisão d 

1/# 
es da Silva Samuel 

io - GP 1.9.0.2 

Audiência Pública de Elabora* do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020 - 1830 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. g 9 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Paulo 

ANEXO I 
COMENTÁRIOS INSERIDOS NO CHAT DA TRANSMISSÃO DA 

LIVE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA 2021 REALIZADA NO 

AUDITÓRIO JORNALISTA ROBERTO MARINHO SITO A RUA 
JOSÉ BORGES NETO, N° 50, VILA MIRIM, PRAIA GRANDE / SP, 

E TRANSMITIDA AO VIVO ATRAVÉS DO YOUTUBE NO DIA 
09/09/2020 DAS 18:30HS às 23:59hs. 

\ Lk \¼ .voutube.com/watch?v=3F5cpD4b89E 

DADOS COLHIDOS EM 16/09/2020 ÀS 15:12HS 
.ortrxr x' .6.-v 

f e • YeMOISC•1t00..2t5p."4.4 

neu,.. o ui* 0 --• •-• 

emEtárr ecto.ew 

a Fui M . a. 

AUDINCIA PCMI.C.A 

LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL I LOA 2021 

INÍCIO DA TRANSMISSÃO 
EM INSTANTES 

%, • ,1•047.," 

• 

o 

e

luidiéricia Pública c6/M2029- Lei Orçameniána fixei:12021 Cie PraaCerice 
lir dr “.0.m.nw-a• u.:vm 

•• fida= na azule • 1.0s xes 

ME 

Raw.p1) ChetlCITC 
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Snaa• 

O 0 tgb e 

a  O MIM) C. 60.rt Qat. C•0 AI 
kelk~ o" ~mulo 

dralbSvocisovarie ICS 

bU,01. 

Les.o4 >coo ree4,

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Paulo 

monique santosboa noite 

Marcus SoaresBoa noite! 

Paty Fernocchioboa noite 

Michelle GabrielaBoa noite 

11111 Cheirla FelizatiBoa noite 

Ell Sonia CristinaBoa noite! 

a Juliana Samuelboa noite 

FR Eliane MazettoBoa noite 

ParadaPG6 dias aliás: Explanação de aumento de verba para a cultura, possibilitando a 

viabilidade de infra estrutura na Parada LGBT da cidade! 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual — LOA 2021. 
Subsecreta ria de Planejamento e Controle Orçamentário —GP 1.9 
09/09/2020 — 18:30 horas — Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÂRIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Pauto 

ANEXO II 

PROPOSTAS LOA 2021 EXTRAíDAS DOS COMENTÁRIOS 
INSERIDOS NO CHAT DA LIVE TRANSMITIDA PELO YOUTUBE 

NO DIA 09/09/2020 DAS 18:30HS ÀS 23:59 1-IS (ANEXO I). 
https://www.voutube.com/watch?v=3F5coD4b89E 

ParadaPGrashas atrás Explanação de aumento de verba para a cultura, possibilitando a 

viabilidade de infra estrutura na Parada LGBT da cidade! 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas -Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Paijo 

LISTA DE PRESENÇA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL — LOA 2021 

REALIZADA NO DIA 09/09/2020 NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDUC, NO 
AUDITÓRIO JORNALISTA ROBERTO MARINHO SITO A RUA JOSÉ 

BORGES NETO, N° 50, VILA MIRIM, PRAIA GRANDE / SP, COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DO YOUTUBE, LINK DE ACESSO 

littps: wx.N.,, A outube.contwateli•.'‘ --311-5cuD4b891-. 

NO DIA 09/09/2020 ÀS 18:301-IS 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual — LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário —GP 1.9 
09/09/2020— 18:30 horas —Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
te Estado de São Paulo 

As informações que compõem a LISTA DE PRESENÇA da 
Audiência Pública de Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual — LOA 2021 realizada no dia 09/09/2020 às 
18:30hs, e transmitida ao vivo através do youtube, 

haps: www.volittibe.com ‘vatell?\---31:5c01)4b891:: 
foram extraídas: 

COLETA DE DADOS I - dos comentários inseridos no chat da 
live transmitida pelo youtube no dia 09/09/2020 das 18:30hs às 

23:59hs (Anexo I). imps://www.voutubc.corn/watch?v=3F5cpD4b89E 

COLETA DE DADOS II — lista presencial 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Le; Orçamentária Anual — LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário —GP 1.9 
09/09/2020 — 18:30 horas —Auditório Jornalista Roberto MarinhO 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Pauto 

LISTA DE PRESENÇA 

COLETA DE DADOS I 

monique santos 

lt; Marcus Soares 

FRPaty Femocchio 

Miehelle Gabriela 

▪ Chcirla

O 
 Felizati 

Sonia Cristina 

áfi Juliana Samuel 

▪ Eliane Mazetto 

ParadaPG6 dias atras : 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual -LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário - GP 1.9 
09/09/2020- 18:30 horas -Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Paulo 

LISTA DE PRESENÇA 

COLETA DE DADOS II 

Audiência Pública de Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021. 
Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário -GP 1.9 
09/09/2020 - 18:30 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 
Transmitida ao vivo através do Youtube. 
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Estado de São Paulo 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 
Ia t> 
t .--c--013/09h2020 - 18:15 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 

LISTA DE PRESENÇAS 

ponte completo r entidade / secretaria a ura e-mail / telefone
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Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 

Estado de São Paulo 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 

04 »A/aoao • 08/0912020— 18:15 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 

LISTA DE PRESENÇAS 

nome completo entidade / secretaria assinatura e-mail / telefone 
1 r
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Prefeitura da Estância Balneário de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 

0:3/09/640ao --08/09/2020- 18:15 horas - Auditório Jornalista Roberto Marinho 

rAr LISTA DE PRESENÇAS 

nome completo entidade / secretaria assinatura e-mail / telefone 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

-,... 



AUDIÊNCIA PUBLICA 

LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL 1 LOA 2021 
ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 



PRINCIPAIS FUNÇÕES DA LOA 

COMPATIBILIZAR PEÇAS DE PLANEJAMENTO 

PPA LDO LOA 
PLANEJAMENTO ORIENTAÇÃO EXECUÇÃO 

Q 

1111 i nt 14 111/4 1

ESTIMAR RECEITAS E FIXAR DESPESAS 

RECEITA DESPESA 

AUDIENCIA PUBLICA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2021) 



COMO ELABORAR O ORÇAMENTO? 

4, 

AUDIENCIA PUBLICA 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA 2021) 



VARIAÇÃO 

R$2020 

Si?? 

VA RIAÇAO 

011•11:11 
•4131313 

"ver= 
a- Fm 

R$ 2021 

AUDIÉNCIA PÚBLICA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2020 



PARTICIPAÇÃO POPULAR 

PARTICIPE DA ELABORAÇÃO 

ORÇAMENTO 
MUNICIPAL DE 2021 

,implos o top. co, i'v,0 sua U.Cint04:0 O COXAXA conr 
Lel Orçan tentório AMAI 2027 

ele. 
ACE SS E 1 PRAIAGRANDE.S0.00V.BRAOA Sid PRAIA GRANDE 

AUDIENCIA PUBLICA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2021) 



SAÚDE 27,89% 

GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS 18,95% 

EDUCAÇÃO 9,47% 

INFRA ESTRUTURA 5,79% 

CULTURA E TURISMO 5,26% 

ESPORTE E LAZER 5,26% 

URBANISMO 4,74% 

SERVIÇOS URBANOS -nsl 4,21% 

TRANSPORTE 3,16% 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA Np 2,63% 

SEGURANÇA PÚBLICA Si 2,63% 

TRÂNSITO 2,11% 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2,11% 

MEIO AMBIENTE 1,58% 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E.. • 1,58% 

HABITAÇÃO 
• 1,05% 

PREVIDÊNCIA • 1,05% 

JUVENTUDE II 0,53% 

AUDINCIA PUBLICA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 2021) 



• ' MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE 
Estado de São Pau,o 

Subsecretária de Planejamento e Controle Orçamentário 

ELS tuo DO PROI 
N° tjce2c 
emlân ti pm ew

Memorando N° 011-A/20 - GP-1.9_ARFS_rsr R.P.:39.715 

Praia Grande, 21 de agosto de 2020. 

À 
SEAD-05 
Senhor Marcelo Yoshinori Kameiya 
Secretário de Administração 

Assunto: Publicação em Jornal 

Pedimos seus bons préstimos a fim de providenciar a publicação nos jornais 
Diário do Estado e no Gazeta do Litoral na edição do dia 22/08/2020, o 
comunicado de Audiência Pública do LOA 2021, conforme segue: 

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O Prefeito do Município da Estância Balneária de Praia Grande comunica que, em 
cumprimento ao disposto no art. 48 da Lei Complementar n°.101, de 04 de maio de 2.000 
— Lei de Responsabilidade Fiscal — a Audiência Pública de 09 de setembro, a partir das 
18:15horas, nas dependências do auditório Jornalista Roberto Marinho, da Secretaria 
da Educação, sito a Rua José Borges Neto, 50, Bairro Mirim. Haverá transmissão por 
um canal no YouTube através de um link no site da prefeitura. 

Praia Grande, 21 de agosto de 2020. 
Alberto Pereira Mourão 
Prefeito 

(ARFS/ras) 

Atenciosamente, 

O 

EN 

rn a 

egina 

) 
; • rmino da Silva 

kaika h' j

Subsecretária de Plan amento ontrole Orçamentário 
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