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Aos 20 dias do mês de Julho de 2011, às 08h00min, ocorreu no salão nobre da Prefeitura 1 

Municipal de Campo do Brito-SE, Audiência Pública para elaboração da Lei Orçamentária de 2 

2012, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Abertura; 2.  Informes; 3. Exposição sobre a 3 

Lei Orçamentária Anual. 4. O que ocorrer. A reunião iniciou-se com a solenidade de abertura, 4 

em seguida, a composição da mesa. A reunião foi presidida pelo Excelentíssimo Prefeito o 5 

senhor Manoel de Sousa. Compôs a mesa no início da audiência, o Prefeito, Vice-Prefeito, 6 

João Ricardo, representante da Erpac, representantes das Secretarias Municipais de Obras, 7 

Educação, Saúde, Finanças, Transporte, Administração, Assistência Social, Agricultura, 8 

Cultura, Esporte e Turismo, Gabinete, representantes da Procuradoria Jurídica e membros do 9 

Poder Legislativo Municipal. Após a composição da mesa, os munícipes presentes foram 10 

informados pelo Senhor Prefeito sobre os motivos pelos quais estão reunidos e de como se 11 

dará o trabalho neste dia, ressaltando a importância da realização do evento e da participação 12 

da comunidade no mesmo. Após a fala do prefeito, a mesa foi desfeita e a palavra foi dada ao 13 

senhor João Ricardo, contador, representante da ERPAC, para explanação sobre a elaboração 14 

do orçamento para o ano de 2012. No início, foram feitas algumas explanações sobre o 15 

motivo de estarem reunidos, qual seja, a elaboração de projetos e necessidades dos munícipes. 16 

João Ricardo falou sobre o orçamento plurianual, elaborado de quatro em quatro anos, o qual 17 

se refere superficialmente aos gastos e planejamento de maneira geral. O detalhamento é feito 18 

pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que diz de maneira genérica o que terá na Lei 19 

Orçamentária Anual, que deverá conter as despesas da gestão do município. Adiante, foi 20 

exposto um resumo sobre a evolução da criação das leis orçamentárias que regem a 21 
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administração pública, bem como o processo de elaboração das mesmas, a fim de esclarecer 22 

os munícipes presentes, sobre como se dá o processo de gestão e gerenciamento dos recursos 23 

públicos. Explicou também sobre a importância do planejamento das despesas e de 24 

organização e gerenciamento da receita pública municipal sempre de acordo com o 25 

orçamento, que condiza com as reais necessidades da população, dando prioridade às mesmas. 26 

Foi ressaltada também, a importância de a população participar dando sugestões aos gestores 27 

municipais, sobre o que poderá ser feito. Foi explicitado também sobre a realização por parte 28 

de alguns órgãos públicos da demonstração dos gastos públicos, por meio de um portal 29 

eletrônico, com o intuito de dar mais transparência à gestão. Salientou o processo de 30 

descentralização administrativa por meio da nomeação de ordenadores de despesas para cada 31 

setor, a ser paulatinamente feito. Atualmente, alguns setores já tem seu ordenador de despesa, 32 

como é o caso da Secretaria Municipal de Saúde. A seguir, os presentes foram esclarecidos, 33 

sobre o fato de que o gestor público só pode realizar aquilo que está previsto no orçamento, 34 

destacando a importância da elaboração do mesmo, exceto, em alguns casos de relevância e 35 

necessidade, quando deverá pedir autorização ao Poder Legislativo Municipal. Ressaltou mais 36 

uma vez, a importância de todos participarem da elaboração da lei de Diretrizes 37 

Orçamentárias, a fim de contemplar as reais necessidades. Todavia, nem tudo poderá ser feito, 38 

desde que, atendam as regras específicas de destinação dos recursos. Após a explanação do 39 

representante da Erpac a palavra foi dada ao assessor de gabinete, o mesmo, convidou as 40 

participantes e representantes das secretarias municipais para exporem sua opinião sobre o 41 

orçamento. O representante do conselho tutelar Municipal falou em nome dos membros do 42 
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Conselho Tutelar, referindo-se à destinação de uma dotação orçamentária para o conselho 43 

Tutelar do município. O senhor José Meneses questionou sobre o gasto público além daquilo 44 

que foi dotado, perguntou sobre a criação de um fundo de emergência para garantir verbas 45 

que possam atender alguns incidentes inesperados. O secretário de obras questionou ao senhor 46 

João Ricardo se as verbas podem ser inseridas no orçamento participativo do município, o 47 

mesmo, salientou que quando ocorrer a necessidade de algum gasto que não estava inserido 48 

no orçamento, será necessário pedir a liberação do mesmo ao Poder Público Municipal. Em 49 

casos de catástrofes, ocorre também a liberação pela Câmara de Vereadores. Todavia, 50 

necessária se faz a realização de um bom planejamento, tentando pensar antes em tudo que 51 

pode acontecer, para que possam incluir no orçamento. No decorrer o secretário adjunto da 52 

Assistência Social, ressaltou a importância do evento, salientando a importância de 53 

divulgação do evento para a população. Denotou ainda, alguns aspectos refrentes à dotação de 54 

unidade orçamentária própria para o conselho tutelar, a qual está interligada ao orçamento da 55 

Secretaria de Assistência Social, diferentemente do que ocorre com o fundo para realização de 56 

atividades de apoio para proteção da criança e do adolescente. O ordenador de despesa desse 57 

fundo pode ser deliberado pelo prefeito, todavia, o conselho tutelar legalmente não pode 58 

dispor de um fundo orçamentário próprio. Ressaltou ainda, sobre a possibilidade de constar 59 

no orçamento da assistência recursos para apoio do conselho tutelar, sugeriu também a 60 

criação de defesa civil municipal. No decorrer, o vereador Raimundo saudou a todos os 61 

presentes, parabenizando a todos pela presença e agradecendo pela iniciativa do poder 62 

público. Convidou os presentes para participarem, bem como, os representantes da 63 
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comunidade para exigirem suas necessidades, salientando que o convite foi feito à 64 

comunidade, para que esta pudesse questionar e reivindicar suas necessidades. A seguir, a 65 

palavra foi dada à Farmacêutica Municipal que questionou sobre a compra específica de 66 

medicamentos, sobre a possibilidade de inclusão de verba orçamentária para a compra de 67 

medicamentos que não estejam licitados na padronização do município. João Ricardo, 68 

respondeu que é possível a solicitação. A secretária municipal de saúde salientou que 69 

recentemente ocorreu o caso de uma gestante que necessitou imediatamente de um 70 

medicamento que não constava no item de licitação. João Ricardo respondeu que seria 71 

interessante uma maior previsão no momento de elaboração da licitação, para evitar tais 72 

transtornos. A palavra foi passada ao secretário de cultura, esporte, lazer e turismo, que 73 

cumprimentou os presentes e ressaltou também que o evento proporcionará autoridade aos 74 

munícipes para contestarem com fundamentos e argumentos. Destacou a emancipação política 75 

do município em 2012, sugerindo que as realizações de todos os eventos ressaltassem o 76 

centenário da emancipação política do município, aproveitando o ensejo, para solicitar a 77 

destinação orçamentária para a realização de eventos culturais no município. Destacou que 78 

apesar das subvenções dadas por deputados e senadores, Campo do Brito ainda não foi 79 

contemplado. Nesse ponto, questionou sobre a possibilidade de destinação de valores para os 80 

eventos desportivos e culturais no orçamento da prefeitura. Destacou também algumas 81 

realizações do Ministério do Turismo, enfatizando mais uma vez a importância de 82 

lembrarmos e destacarmos culturalmente o centenário do município. O senhor João Ricardo, 83 

ressaltou que deve constar no orçamento as ações para depois, com a chegada do recurso ver 84 
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como vai fazer. Destacou outros eventos podem constar da programação, ações que venham a 85 

garantir a dotação do orçamento, que vão além de festas, eventos que podem ocorrer paulatina 86 

e concomitantemente com outras secretarias, sugerindo ideias para serem aprimoradas pelos 87 

gestores municipais. O senhor Ricardo, representante da comunidade questionou sobre a 88 

pavimentação de ruas, se pode ser incluída na lei orçamentária. A resposta foi positiva nesse 89 

quesito, e foi sugerido ao secretário de obras deve incluir essa ação no orçamento. O senhor 90 

José Meneses, mais uma vez, tomou a palavra, para resaltar a festa tradicional dos padroeiros 91 

que ocorre no município, destacando a criação do dia do evangélico, aprovada pelo poder 92 

público municipal. Aproveitou para pedir orçamento para este dia, tendo em vista a 93 

importância de realização do evento, já que se trata também de uma comemoração religiosa. 94 

A senhora margarida solicitou apoio ao grupo de idosos “Alegria de Viver” para a construção 95 

da sede do grupo. O senhor José Domingos solicitou calçamento para as ruas da Terra 96 

Vermelha. Mais uma vez, o representante Tony do conselho Tutelar, solicitou apoio 97 

financeiro salarial para que seja dada prioridade ao conselho tutelar, não apenas na construção 98 

de um espaço físico. A representante da associação de moradores, a senhora Valdilece, 99 

solicitou recurso no orçamento para a construção de uma praça no conjunto Lagoa, em 100 

parceria com a Secretaria de Desenvolvimento econômico. O presidente da Associação 101 

Britense dos Universitários, solicitou que se possível, se pensasse na possibilidade de 102 

aquisição de um ônibus para a Associação para que pudesse transportar os estudantes, 103 

enfatizando que já existe uma subvenção por parte da Prefeitura Municipal. Adiante, o 104 

secretário de obras, explicou sobre a dotação orçamentária para calçamento de ruas, sendo 105 
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mais uma vez solicitada a prioridade de calçamento da rua conhecida como Rua do Campo, 106 

solicitando a compreensão de todos para esse feito, tendo em vistas a importância histórica da 107 

rua. Foi solicitado por outro munícipe o calçamento da Rua Maria Soares da Silveira. O 108 

prefeito enfatizou que além dessas ruas, a Rua Sizino Bispo e outras do município fazem parte 109 

das solicitações. Destacou a carência e dificuldade do município em fazer o planejamento, 110 

tendo em vista a dependência dos recursos a serem destinados por emenda pelos 111 

parlamentares, ressaltando alguns desencontros na comunicação entre União, Estado e 112 

Município sobre planejamento. Todavia, o Prefeito ressaltou o empenho da administração 113 

municipal em planejar as ações do município e gerenciar os recursos públicos, demonstrando 114 

muita força de vontade em atender aos anseios dos munícipes. A seguir, prosseguiram alguns 115 

questionamentos e reclamações por parte dos munícipes sobre a situação de suas localidades e 116 

os responsáveis pela administração municipal responderam satisfatoriamente aos quesitos, 117 

prometendo se empenharem para fazer o possível. No mais, e nada tendo a acrescentar, eu, 118 

Viviane Andrade dos Passos, na qualidade de relatora da Audiência Pública para elaboração 119 

da Lei Orçamentária de 2012, lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada 120 

pelos membros presentes. 121 


