
 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 15 DE 
SETEMBRO DE 2022, VISANDO APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
NA FASE DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS ORÇAMENTÁRIOS, O 
ANTEPROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA DO 
MUNICÍPIO DE NOVAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. 
 

Aos quinze dias do mês de setembro de ano de dois mil e vinte e dois (15/09/2022), 

quianta-feira, com início às dezoito horas (18hs), na sede da Câmara Municipal de 

Novais, localizada à Rua João Cantarero Serrano nº 275 realizou-se Audiência 

Pública, visando apresentar, avaliar e discutir com a sociedade, o anteprojeto de lei 

que trata da PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE NOVAIS PARA O 

EXERCÍCIO DE 2023, elaborada pelo Poder Executivo, em cumprimento à Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LC 101, de 04/05/2000, Art. 9º, § 4º, Art. 48, § 1º, inciso 

I, com redação dada pela LC 131, de 27/05/2009, dentre outros dispositivos legais. 

Dando início aos trabalhos, foi aberta a sessão pontualmente às dezoito horas 

(18hs), pelo Prefeito Municipal o Sr. Paulo Cesar Dias Pinheiro, que cumprimentou 

aos presentes, agradeceu a participação de todos e anunciou a composição da mesa, 

convidando o Exmo. Presidente da Câmara, Sr. Marcos Rogério Rodrigues de Araújo, 

o Representante do Setor Contábil da Prefeitura, Sr. Antonio de Assis Munhoz e o Sr. 

Antonio Carlos Filho, Consultor em Administração Pública, técnico designado para a 

apresentação da Audiência. O Prefeito agradece novamente e convoca Antonio de 

Assis Munhoz para secretariar os trabalhos. O Prefeito Paulinho apresenta e passa a 

palavra ao Sr. Antonio Carlos, que inicia sua fala dizendo sobre a importância da 

audiência pública, e que ela proporciona a todos os Munícipes, a oportunidade de 

participar dos assuntos relacionados à Administração Municipal. Em seguida fala que 

para a realização do evento em questão, a Administração Municipal promoveu ampla 

publicidade do Convite da Audiência através de afixação e também no Portal Oficial 

da Prefeitura na Internet, possibilitando à todos, a participação. Antonio Carlos diz 

que a audiência pública é um forte instrumento de participação popular, onde os 

governantes definem juntamente com a população onde a receita do município vai 

ser aplicada no próximo ano, envolvendo o custeio e os investimentos. A Lei 

Orçamentária é uma lei ordinária, considerada uma das mais importantes e 



 

 

essenciais pois através dela é possível desenvolver as políticas púbicas no Município, 

fundamentais para a melhoria e qualidade de vida das pessoas que moram no 

Município. Antonio Carlos explica em seguida, que a audiência pública tem como 

pauta a apresentação e discussão do anteprojeto de lei do Orçamento para o ano de 

2023, tratando-se de uma obrigação legal imposta pela Constituição Federal, artigo 

165, e pela Lei Orgânica Municipal; Essa lei contempla os objetivos e metas para 

investimentos a serem realizados no ano seguinte. A palavra é direcionada ao 

Prefeito Paulinho que reafirma o compromisso de sua administração para que se faça 

o melhor possível para atender as metas programadas, suprindo as necessidades 

dentro das condições da Administração e promovendo políticas públicas de saúde, 

educação, assistência social, infraestrutura urbana, dentre outros. Em seguida, o 

prefeito volta a palavra a Antonio Carlos, que passa a discorrer sobre as questões de 

ordem técnica e formal do ORÇAMENTO DE 2023, explicando detalhadamente cada 

assunto, cujas informações prestadas são as constantes dos seguintes cadastros, 

demonstrativos e anexos que compõe a lei e todo o seu conteúdo. 

 Histórico da Receita Municipal dos últimos anos 

 Receitas Orçamentárias 2023 

 Cadastro de Órgãos e Unidades Orçamentárias 

 Cadastro de Funções de Governo 

 Cadastro de Programas 

 Cadastro de Ações: Projetos, Atividades e Operações Especiais 

 Outros documentos, não menos importantes dentre os citados, que ficaram 

disponíveis para consulta. 

Antonio Carlos explicou pontualmente cada documento citado e das informações 

neles contidos, conceituando detalhadamente com clareza e objetividade, com 

linguagem simples e didática para possibilitar o entendimento de todas as pessoas 

presentes. Prosseguindo, Antonio Carlos reafirmou a todos, que a apresentação 

formal do Orçamento Municipal 2023 segue o padrão atualmente normatizado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também do Tesouro Nacional – 

Secretaria do Tesouro Nacional, tudo em consonância com Lei de Responsabilidade 

Fiscal, de 04/05/2000. Citou também em seguida, que a proposta orçamentária é o 



 

 

que se pretende executar no ano seguinte dentro do plano de governo da atual 

Administração, frisando, que com relação aos investimentos, estão condicionadas a 

situação disponibilidade financeira do município. Antonio Carlos faz pausa e coloca a 

palavra à disposição dos presentes; o Prefeito Municipal Pulinho usando da palavra, 

reforça o que foi falado, dizendo do comprometimento de se fazer o melhor em 

benefício e bem estar da população. A palavra retorna ao senhor Antonio Carlos Filho 

que anuncia o término da explanação técnica e que a partir daquele momento a 

palavra está livre para a oferta de sugestões, questionamentos, tira-dúvidas, etc, e 

que em razão do interesse comum, houve uma ampla discussão entre todos os 

presentes, envolvendo os assuntos apresentados. Após alguns minutos houve 

silêncio e ninguém mais querendo se manifestar a palavra é direcionada ao Sr. 

Prefeito Paulinho para as conclusões finais. O Prefeito Paulinho agradece a confiança 

e presença e a participação de todos encerrando a audiência pública às dezoito horas 

e trinta minutos (18h30min). Para registrar foi lavrada a presente ATA, que após ser 

lida segue assinada pelo Secretário da Mesa, Sr. ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ, Sr. 

Prefeito Municipal PAULO CÉSAR DIAS PINHEIRO e ANTONIO CARLOS FILHO – 

Técnico Apresentador. Registre-se finalmente, que anexo a presente ata, constarão 

os documentos nela citados e a Lista de Presença dos participantes da Audiência 

Pública. 

 

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ: __________________________________________ 

Secretário  

 

PAULO CÉSAR DIAS PINHEIRO:__________________________________ 

Prefeito Municipal 

 

ANTONIO CARLOS FILHO: ________________________________________ 

Técnico Apresentador 

 


