
            

 
.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ...  

_________________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi/SC.  Secretaria de Administração e Planejamento. 

E-mail:  pmanitagsmpa@yahoo.com.br  Telefone: 49-3543-0191/3543-0214  Fax: 3543-0218 
Endereço: Praça Paulino Granzotto, nº 20 - Centro – Anita Garibaldi/SC. CEP: 88590-000 

 

                            

 

EDITAL Nº 001/2018 DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 

AIRES TADEU RAMOS FURTADO, Prefeito Municipal de Anita Garibaldi - SC, no uso das atribuições 

legais que lhe confere o art. 48 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 e a Lei Orgânica Municipal, 

visando assegurar a participação popular na definição dos investimentos e despesa continuada, torna pública a 

data da Audiência Pública para estudo e discussão da LDO e LOA para 2019, e convoca as entidades de 

classes e a população em geral para participarem da Audiência Pública Oficial em consonância com a 

Legislação vigente e pelas disposições deste Edital. 

  

1 - DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

1.1 A Audiência Pública, como instrumento de transparência da Gestão Fiscal do Município de Anita Garibaldi 

– Estado de Santa Catarina será realizada para tratar da Lei Orçamentária Anual - LOA e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO para 2019. 

1.2 A Audiência Pública será Conduzida da Seguinte Forma: 

1.2.1 A Abertura da Audiência Pública será realizada pelo Prefeito Municipal; 

1.2.2 A Audiência será coordenada pela Secretaria Municipal de Finanças e pela Contabilidade. 

  

2 - DO CALENDÁRIO, PAUTA E PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 

2.1 A Audiência Pública acontecerá no DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, às 15 horas, nas Dependências 

do CASA de Anita Garibaldi (SC), contendo os seguintes assuntos de Pauta: 

2.1.1 LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2019; 

2.1.2 LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019. 

2.2 Participantes: Todos os integrantes dos seguintes Conselhos e Associações: 

a – Conselho Municipal do FUNDEB 

b – Conselho de Alimentação Escolar; 

c – APPS das Escolas da Rede Municipal, Estadual e Particular; 

d – Representantes de Professores do ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio; 

e – Representantes dos Funcionários Públicos; 

f – Conselho Municipal de Assistência Social; 

g – Conselho Municipal de Saúde; 

h – Associação Beneficente Frei Rogério; 

i – Conselho dos Direitos da Criança Adolescentes e Tutelar; 

j – APAE (Associação de Pais dos Amigos Excepcionais). 

k – Representantes das Associações de Agricultores; 

l – AGEV Casa Lar – Associação Grande Exemplo de Vida; 

m– Representante do CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas); 

n – Representantes das Associações dos Bairros; 
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o – Representantes de Bancos e Cooperativas; 

p – Representante do Corpo de Bombeiros; 

q – Representante da Secretaria de Agricultura; 

r – Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA; e, 

s – Conselho Municipal de Saneamento; 

t- Outras entidades. 

2.3 Se os trabalhos não forem totalmente concluídos no dia, será marcada uma próxima audiência para 

finalização dos trabalhos. 

   

3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS     

3.1 Serão objetos de discussão na Audiência Pública para elaboração da LOA, os Valores das Receitas, os 

valores para Investimentos e ou expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; 

3.2 A audiência pública terá duração estimada em 02 (duas) horas, iniciando-se às 15h00 horas com 

encerramento previsto para as 17h00 horas, porém, o encerramento poderá ser antecipado ou prorrogado, 

verificada a necessidade; 

3.3 Os projetos evidenciados como temas principais da Audiência Pública serão explanados pela 

coordenadoria da Prefeitura com uso de recursos audiovisuais (data show), sendo que durante a exposição não 

serão permitidos apartes; 

3.4 Durante a Audiência Pública o material audiovisual (data show) será explanado pela coordenadoria da 

audiência pública; 

3.5 Depois de encerrado a apresentação da audiência pública pela coordenação os representantes de algum 

órgão, entidade da sociedade civil ou de entidade representativa terá direito apenas a uma (01), manifestação 

ou sugestão com o tempo máximo de três (03) minutos. 

3.6 O cidadão interessado em fazer uso da palavra para fazer manifestação ou sugestão deverá cumprir o 

mesmo rito informado no item 3.5 deste Edital. 

3.7 Depois de encerrada as participações dos representantes nas manifestações ou sugestões, será perguntado 

aos presentes na audiência publica de forma simbólica se estão de acordo com as prioridades apresentadas para 

a LOA. 

3.8 A Audiência Pública será registrada em ata, com livro de presença e relatório das propostas aprovadas. 

   

 

 

Anita Garibaldi, 20 de novembro de 2018. 

 
 
 
 
 

 
                   Aires Tadeu Ramos Furtado  

    PREFEITO 
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