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ESTADO DO CEARA 
CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSAO E ELABORAcA0 DA LEI DAS 
DIRETRIZES OKAMENTARIAS PARA 2017 

Aos 10 (dez) dias do mes de junho de 2016. as 10:00 horas da manha no recinto da 
Camara Municipal de Uruoca, sito a Rua Joao Rodrigues, N° 135, sob a Presidencia da 
Camara o Senhor Francisco das Chagas Pereira faz a abertura cumprimentando a todos 
presentes na casa. Estiveram presentes Maria Aldebiza Silva Carneiro (vice-presidente), 
Benedita Pereira de Oliveira (primeira secretaria) Antonio Eraldo Batista Lima, 
(segundo secretario), Orlando Lima Fernandes, Antonio Jose Fernandes, Jose Florencio 
Batista, Francisco Eudes A. Silva e Marcelo Ferreira Gomes (vereadores), Prefeito 
Francisco Kilsem Pessoa Aquino, Secretaria de Educacao Sheila Andrade e demais 
autoridades presentes e municipes que finnam a presente. Deu-se inicio aos trabalhos da 
AUDIENCIA PUBLICA para apresentacao e discussao da Lei das Diretrizes 
Orcamentarias — LDO para 2017, entao o Senhor Presidente passa a palavra para o 
Tecnico Contabil Senhor Francisco Orley Cunha, que inicia cumprimentando a todos e 
explanando sobre o que é a LDO — lei das diretrizes orcamentarias, apOs ter explicado 
sobre essa lei que faz projecao de gastos para o ano de 2017. De acordo corn a doutrina, 
a LDO devera estabelecer os parametros necessarios a alocacao dos recursos no 
orcamento anual, de forma a garantir a realizacao das metas e objetivos contemplados 
no PPA. Trata-se, portanto, de instrumento que funciona como elo entre o PPA e os 
orcamentos anuais, compatibilizando as diretrizes do Plano a estimativa das 
disponibilidades financeiras para determinado exercicio. Em seguida fala sobre 
consideracOes relevantes sobre a LDO para 2017, disposicOes preliminares, diretrizes 
gerais, legislacao: § 2° do art 165 da cf, Lei 4.320/64,Art 4° da lei complementar 
101/2000 Portaria n° 03/2008. Dentre essas disposicoes salienta A Lei Orcamentaria 
Anual autorizard o Poder Executivo, nos termos da Constituicao Federal, a suplementar 
as dotacoes orcamentarias de atividades, projetos, e operacOes especiais, ate o limite de 
60% (sessenta por cento) do total da Receita Prevista para o exercicio de 2017. A 
suplementacao orcamentaria atraves do recurso previsto no inciso II, § 1°, art. 43 da Lei 
4.320/64, podera ser realizada ate o total do montante do excesso de arrecadacao 
apurado. A Lei Orcamentaria Anual contera dotacao para Reserva de Contingencia, no 
valor equivalente a, no minimo, 0,5% (meio por cento) da receita corrente liquida 
prevista para o ano de 2017. Presidente faz uso da palavra: "A palavra esta livre para 
quem dela quiser fazer uso". Ninguem desejando fazer uso da palavra, agradece a 
presenca dos senhores Vereadores, das Senhoras e Senhores presentes, desejando-lhes 
urn born dia. Declara encerrada a presente audiencia publica do "Executivo Municipal. " 
Nada mais havendo para tratar, e ninguem mais desejando fazer uso da palavra, a 
presente Audiencia Publica foi encerrada e para constar foi lavrada esta Ata que sera 
normalmente assinada. 
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LISTA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSAO E ELABORAcA0 DA LEI 
DAS DIRETRIZES OKAMENTARIAS PARA 2017 
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