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Capital Nacional das Flores

ATA DA AUDrÊNCIA PÚBUCA RÉ.AL\ZADA23lO4|2O2O

Lei de diretrizes orçamentárias de 2O2l

ART.489 DA LEI COMPTEMENTAR Ng TOLIZOOO

Aos vinte três dias de abril de dois mil e vinte, as quatorze horas e dez minutos

em virtude das ações de isolamento social realizadas no município para o
enfrentamento da pandemia da coVlD-19 (Novo Coronavírus), a Prefeitura de

Holambra, por meio do Departamento de Finanças e Contabilidade, informa que

realizou a Audiência Pública do Projeto da Lei de Diretrizes orçamentárias -
LOOI2O21 pela página da Prefeitura Municipal no Facebook, em atendimento ao

artigo 48o áa Lei Ctmplementar no 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, foi

abe-rta Audiência Pública, conforme publicação inserida no Jornal oficial do
municipio inserida no dia 14 de abril de 2020, tendo sido registrada a presença

das peósoas constantes da lista de presença que acompanha a presente Ata. Os

servidores Fábio Adriano de Lima e Yessica Eltink fizeram a abertura da

audiência saudando a todos os presentes e passaram a palavra para o chefe de

departamento de contabilidade sr. Fabio Adriano de Lima apresentou a todos os

presentes sobre a estimativa da Receita e Despesa (meta fiscal) para o exercício
'de2021 

. demonstrando o valor estimado de R$ 83.600.000,00 explicando que a

Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla os valores de receitas previstas para

se arrecadar, ou seja, receita de impostos, taxas, transferências e convênios do

governo, paÍa que possa ser aplicado na Saúde, Educação' Segurança e

Ássistêncià Social, realizaÇão e manutenção de obras, entre outras atividades

para atender as necessidádes da população holambrense. Foi demonstrado os

riscos fiscais e as medidas que poderão ser tomadas pelo poder executivo caso

venham a se concretizar, como deverá ser utilizada a reserva de contingência. No

fim da audiência a arquiteta do Departamento de obras, Yessica Eltink

apresentou aos presentes os novos projetos e/ou obras que foram previstos na

lbO Ae 2021 . Foi aberto espaço para questionamentos virtualmente e após

esclarecidas as dúvidas, agradecemos a audiência de todos, dando-se assim o

encerramento da audiênciipública as 14:55h, da qual para registro foi lavrada a

presente ata. Estância Turística de Holambra, vinte tres dias de abril do ano de

dois mil e vinte.
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