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Audiência Pública para discutir a

Alagoinhas, 1O de maio de 2019.

='Aos dezdias do mês de maro de dois mit . oãit}
às nove e trinta minutos, à câmara Municipat de

Alagoinhas realizou-se uma Audiência pública de

acordo oficio 1(, L4l2o1B - sEpLA, do poder

Executivo, de acordo cumprimento a Lei

complementar 101, parágrafo único do Art. 48, para

discussão do Projeto de Lei de Diretrizes

orçamentárias 20L9. Dentre os convidados
presentes: Tácio Eden Azevedo Lobo -
secretário de Planejamento e orçamento, e os
vereadores Darlan Lucena de oliveira,
Anderson cesar Baqueiro da silva, Robefto
José Torres de Li Menezes, Luciano
Almeida, Juracy Fe
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de Santana Gonçalves "Jorge da Farinha" ,

Assumiu a direção dos trabalhos o Sr.

Presidente Robefto José Torres de Lima, em

seguida passa a palavra ao Sr. Tácio Eden

Azevedo Lobo Secretário Municipal de

Planejamento, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.

Gostaria de agradecer ao Sr. Presidente pelo espeço.

E dizer aos Vereadores que estaremos entregando a

peça orçamentária até o dia 15. E caso os

Vereadores tenham duvida estaremos disponÍvel

para outra audiência para discursão até a aprovação

da Lei. O objetivo dessa audiência é deixar claro com

transparência o que o Executivo está propondo,

ainda em fase de Projeto de Lei, e fomentar a

discursão de uma maneira geral. Em seguida o Sr.

Secretário Íaz sua apresentação através de

ide de acordo o Projeto de Lei de Di

Orçamentarias - LDO 2019 que

a essa Ata. Com a palavra o
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em anexo
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registra a ausência dos vereadores Luciano
sérgio, Francisco Ribeiro "Thor de Ninha,,,
Raimundo Alves "Gode", Edarson Ferreira .. Duy
do Frango". Nada mais havendo, em nome de
Deus, o sr. Presidente encerrou os trabalhos, e
após ser lida, discutida e por todos assinadas,

nos Anais desta Casa.
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Previsão das Receitas e Despesas

Receitas Correntes
Receita de Capital

336,80

25,91

0,13

353,6,f

27,24

0,14

371.32

28,60

0,15

Desoesas Correntes
Desoesa de Capital

Metas Anuais
Cumprindo o § 1o do art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF o Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias integrará o Anexo ll de Metas Fiscais em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas e
despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício
a que se referirem e para os dois seguintes, o qual apresentamos abaixo:

1.0105/2018

AUDIÊNCIA PÚBUCA

Proieto de Lei de Diretrizes Orcamentárias - LDO 2019

^

Receita Total

Receitas Primárias (l)

Despesa Total

Despesas Primárias (ll)

Resultado Primário (lll) = (l - ll)
Resultado Nominal

362.878.617,93

336.546.885,70

362.878.617,93

352.993.623,87

-16.,í46.738,í7

1.321,440,02

381 .022.548,83

353.374.229.99

381 .022.548,83

370.675.805,07

-í7.30í.575,08

4.439.225,93

40o.A73.676.27

371.042.941 .49

M.O73.676,27

389.242.095,32

-í8.í99.1§3,83

5.525.695,58

em R$ milhões
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ANEXO !

PREFEITURA MUNtCtPAt DE ATAGOINHAS

LEr DE DtRETRtzES oRçAMENTÁnrRs DE 2019
pRroRtDADEs DA eesrÃo púguca MUNtctpAl

PODER

EIXO ESTRUTURANTE

PRORIDADES PROGRAMA

PODER EXECUTIVO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Fortalecer a básica

lq4g!§ggr qlqelglqlifajgo do sistema de saúde
Otimizar a rede de saúde

/^
_ Elevar a alfabetização infantil

\{e]Irqryr_g infraestrutura da rede física de ensino

Elpq{ir rede de ensino integral

Io rta! qc_e,rye 
I ítqa.: !g ra c ria n ça s e a do lesce ntes

!.plqntgrypjglclde tra ba tho socia I (pTg

Potencializar o turismo religioso, cultural e rural
Democratizar e criar incentivos para a prática do ói
Reformar equipamentos

lncentivar a mobilidade sustentável

Executar melhorias habitacionais
Desenvolver e profissionalizar a agricultura familiár
Melhorar a infraestrutura rural
Modernizar iluminação pública

Fomentar a inclusão dígital

Garantir a segurança nos equipamentos públicos
Preservar e ampliar a cobertura verde do município
Preservar mananciais existentes

Gerir resíduos de forma sustentável
Ampliar a cobertura de esgotamento sanitário
Ampliar a cobertura da rede de dístribuição de água
Aumentar a taxa de tratamento de esgoto
lncentivar o desenvolvimento econômico local
Melhorar a empregabilidade do munícipe

DESENVOLVIMENTO ECONÔMtCO, URBANO E RURAL
Reformar principais praças da cidade
Pavimentar ruas da cidade

MAIS SAÚDE

TEMPO DE EDUCAR

DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL

CULTURA VIVA

ESPORTE E LAZER PARA TODOS

CUIDAR DA CIDADE

VALOR DA TERRA

CIDADE MODERNA

CIDADE VERDE

SANEAMENTO SEGURO E

MODERNO

Simplifícar o registro de novas empresas
AVANÇA ALAGOINHAS

_[e_vrta]i4fsspgEor históricos ---]
e realizar eventos e cultura is
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GESTÃO POR RESULTADOS E EXCELÊNCN

PODER LEGISLATIVO

Modernizar o setor tributário e contábil
Desenvolver e assegurar a eficiência e a efetividade da
gestão pública

Capacitar e qualificar servidores

Gara ntir com unicação efetiva prefeitura-cidadão

GESTÃO EFICIENTE

LEGTSLATIVA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

Modernizar os processos

Capacitar servidores
LEGISLATIVO EFICAZAmpliar e reforma estrutura físíca

Construir memorial


