
  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 
 
 
 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ELABORAÇÃO DO 

PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO DE 2022 À 2025 E DA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às treze horas e quarenta e 

cinco minutos, foi realizada Audiência Pública para a participação popular na elaboração do 

Plano Plurianual para os exercícios de dois mil e vinte e dois à dois mil e vinte e cinco e da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois mil e vinte e dois, conforme publicação 

da Secretaria Municipal de Finanças na Imprensa Oficial dos dias primeiro de fevereiro de dois 

mil e vinte e um, e em cumprimento ao parágrafo único do artigo quarenta e oito da Lei 

Complementar Federal número cento e um, de quatro de maio do ano dois mil. A exposição 

dos trabalhos foi conduzida pelo Secretário Municipal de Finanças, senhor Luciano Aparecido 

de Lima, de forma on-line, devido às normas de Combate a Pandemia Covid-19. O Secretário 

Luciano deu início aos trabalhos expondo a agenda a ser apresentada incluindo as propostas 

do PPA e da LDO. Fez uma introdução com contexto didático e legislativo explicando a 

importância das peças de planejamento. Em seguida lembrou sobre os cuidados necessários 

ao combate a Pandemia e das medidas adotadas pala prefeitura através da Secretaria 

Municipal de Saúde. O secretário abordou o ciclo orçamentário explanando sobre a 

importância de cada peça de planejamento e os prazos da legislação vigente. Explicou que o 

diagnóstico, necessário à elaboração do PPA foi trabalhado desde a candidatura ao cargo de 

prefeito, com consulta à população e às entidades representativas da sociedade, além da 

peça estar fundamentada em duas vertentes principais, que são diretrizes estratégicas e 

diretrizes Programáticas, abordando cada uma delas. Realizadas as considerações iniciais, 

passou a expor o contexto macroeconômico nacional e reflexos nas finanças municipais, que 

constituem matéria de indiscutível relevância à elaboração do Plano Plurianual - PPA. Assim, 

foram consideradas a tendência histórica de arrecadação, as projeções do Banco Central – 

Focus, considerando o PIB e a inflação pelo IPCA-IBGE. Assim apresentou as receitas 

orçamentárias por origem em cada ano do PPA, bem como, quadro das receitas por fontes de 

financiamento dos programas governamentais, separando em Receitas Correntes, Receitas 

de Capital e Receitas de Dedução. Após explanação detalhada das receitas, apresentou 

quadro das despesas, por órgão e secretaria, demonstrando a previsão para cada exercício, 

de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e cinco. Diante dos valores apresentados, o senhor 

Luciano apresentou ato administrativo do senhor prefeito e explanou sobre ações 

estratégicas, os indicadores e às metas quantitativas para as diversas áreas da Administração  

 



Pública Municipal, observadas as áreas de planejamento do Município de Bragança 

Paulista/SP, em consonância com as diretrizes elencadas durante a campanha eleitoral com o 

Plano de Governo e seus objetivos, planos, ações estratégicas e normas do Plano Diretor em 

vigência. Finalizando a apresentação do Plano Plurianual e passando a apresentar a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois mil e vinte e dois explicando a legislação 

que ampara a elaboração do projeto de lei, os indicadores do cenário macroeconômico e as 

condições atuais em que se exige, ainda mais, do gestor público. Apresentou detalhadamente 

as receitas orçamentárias estimadas por origem e a metodologia e memória de cálculo das 

metas anuais. Após abordou as despesas orçamentárias também apresentando a 

metodologia e memória de cálculo das metas anuais projetadas, os valores por programas e 

destacando a separação do Poder Legislativo e Poder Executivo. Abrindo a palavra ao público 

através da participação on-line, após o Sr. Luciano Aparecido de Lima, Secretário Municipal 

de Finanças, encerrou a audiência pública neste município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Bragança Paulista - Secretaria Municipal de Finanças 

Telefones: 4034-7099   e-mail: financas@braganca.sp.gov.br 


