
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ 
 
 

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 
 

Alameda Tibiriçá, 374 – CEP 07600-00 – Mairiporã-SP – Fone: (11) 4419-8075 www.mairipora.sp.gov.br 
 

 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO PROJETO DE LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2.022. Aos vinte e oito dias do 

mês de setembro de dois mil e vinte e um às 14 (quatorze) horas  , atendendo as 

disposições da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal foi 

realizada no Plenário da Câmara Municipal de Mairiporã de forma presencial e  

concomitantemente transmitida de forma on line  na página oficial da Prefeitura do 

Município de Mairiporã, no Facebook 

https://www.facebook.com/prefeiturademairipora/videos/853209092032311/?__so__=cha

nnel_tab&__rv__=all_videos_card , a Secretária Municipal da Fazenda, Sra. Silvana 

Francinete da Silva iniciou a apresentação da audiência pública do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2.022. explicando o conceito da peça de 

planejamento denominada Lei Orçamentária Anual, foi explicitado  o amparo legal que 

impõe a obrigatoriedade ao Poder Executivo Municipal de encaminhar o projeto ao 

Legislativo, previsto no art. 165 da CF , reforçando que as metas físicas e financeiras 

previstas no PPA, cuja programação é de 4 anos,  explicitando que metas para o ano 

são definidas pela  LDO e são colocadas em prática na LOA , que estima as receitas, 

define e fixa as despesas para o ano. Por meio da apresentação dos Slides (em 

anexo), foi apresentado a atual estrutura administrativa, explicando de forma resumida 

o conceito de receita sob ótica da administração pública. Foram apresentados a 

estimativa da Receita de 2.022 da Prefeitura Municipal, cujo valor orçado é de R$ 

306.338.145,00 e a receita orçada referente ao IPREMA , que é de R$ 29.672.555,00. 

Em seguida foi explicado o conceito de despesa e apresentado e os seus valores, 

estimados em R$ 336.010.700,00 (Trezentos e Trinta e Seis Milhões, Dez Mil e 

Setecentos Reais), sendo que valor total de despesa previsto para a Prefeitura e 

Câmara é de R$   305.776.145,00 e para o Instituto de Previdência (IPREMA) é de R$ 

30.234.555,00. Também foram apresentados detalhadamente os valores das 

despesas por programas de cada secretaria e do Instituto de Previdência. Em seguida, 
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foram apresentados os valores das aplicações constitucionais obrigatórias em Saúde: 

- que ficou estimado em 29,14% da Receita Corrente Liquida (RCL), ficando 14,14% 

além da percentagem obrigatória que é de 15%; e na Educação que ficou estimado 

em 25,2% da RCL, obedecendo a obrigatoriedade de 25% previsto na lei. Em seguida 

foram apresentados os números referentes à aplicação com recursos do Fundeb e 

por fim, foram apresentados os gastos com pessoal que ficaram em 36,05% da RCL, 

obedecendo desta forma, a constituição que fixa como teto máximo 54% da RCL para 

esta finalidade. 

Após a apresentação dos slides, a Secretária Municipal da Fazenda, respondeu a 

perguntas feitas primeiramente pelo vereador Dori Freitas (REDE) que iniciou suas 

considerações solicitando que seja enviado a apresentação juntamente com a 

mensagem de encaminhamento da LOA. O vereador fez uma observação  quanto a 

necessidade de inclusão do Fundo de Segurança Pública nas rubricas da Secretaria 

Municipal da Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana, sobre o qual a 

Secretária ficou de verificar posteriormente. O vereador questionou sobre o orçamento 

para o Plano de Carreira sobre a qual a secretária explicou que o orçamento para 

2022 já está considerando a implantação do mesmo, previstas como despesa com 

pessoal dentro de cada rubrica. Continuando, o vereador Dori observou que o 

orçamento do Meio Ambiente diminuiu em comparação ao do ano passado, e sobre a 

qual a Secretária respondeu que anteriormente havia uma rubrica de coleta seletiva 

(lixo) na dotação da Secretaria do Meio Ambiente, o qual não foi utilizada, então essa 

dotação foi transferida para a Secretaria Mun. De Obras e Serviços, uma vez que esta 

é a responsável quanto aos serviços de coleta. A última pergunta do vereador foi 

quanto à possibilidade de criação da secretaria da Cultura, cuja resposta foi positiva. 

Antes de finalizar, a Secretária agradeceu a todos que colaboraram para a elaboração 

do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 e também do PPA 2022-2025, onde teve 

participação da sociedade, dos servidores e todas as equipes das secretarias 

envolvidas.  

A secretária finalizou informando que a apresentação estará disponível no site oficial 

da prefeitura, em Audiências Públicas.  
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Ainda em tempo, o Vereador Nil Dantas (PSDB), fez uma colocação sobre a 

possibilidade de estender a distribuição de cestas básicas para os servidores que 

ganham acima de R$3.100, até por exemplo R$5 mil ou R$4 mil, à qual a secretária 

respondeu que a projeção de cesta básica feita neste orçamento, foi com base nas 

informações recebidas do RH, o qual ela acredita que não está contemplando o 

aumento do teto, ficando a confirmar posteriormente.  

Foi disponibilizado o e-mail da Assessoria de Planejamento Econômico 

(planejamento.fazenda@mairipora.sp.gov.br) para eventuais dúvidas até 29/09/2021, 

considerando que o projeto deverá ser enviado à Câmara Municipal de Mairiporã até 

30/09/2021. Eu, Eliane Nobuko Okuno Mashiba, lavrei a presente que segue assinada 

pela Secretária Municipal da Fazenda. Mairiporã, 29 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Silvana Francinete da Silva 
Secretária Municipal da Fazenda 






