
AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2021
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE DE ELABORAÇÃO 

DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas, no link: 

meet.jit.si/audiencia_online_loa2021_pmss, teve início a audiência pública. Estavam 

presentes na audiência virtual o Senhor Mateus Damazio (Secretário de 

Planejamento), Senhor Sérgio Vernin, o Senhor Juraci Marques, o Senhor Denilson 

Barroso, o Senhor Mareio Jorge (controle interno), o Senhor Ricardo Silva, a Senhora 

Cristina Duarte, a Senhora Talita Byczynski, o Senhor André Pierobon, o senhor 

Rafael Baviera, a Senhora Silvia Ricci, o Senhor Ary da Mota, o Senhor Geraldo da 

SEDES, a Senhora Tereza Saci e a Senhora Jacqueline da secretaria de saúde. O 

Senhor Sérgio Vernin deu início a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre a Lei 

Orçamentária Anual (LOA 2021) do Município de São Sebastião-SP, informando aos 

presentes que por conta da Covid-19 a audiência estava sendo realizada virtualmente, 

falou sobre as fases e o embasamento legal da elaboração da Lei Orçamentária Anual 

e da aprovação da LOA. Falou da compatibilidade entre as peças de planejamento o 

Princípio do Equilíbrio Fiscal, onde todas as despesas fixadas devem estar cobertas 

pelas receitas, pois só se gasta aquilo que arrecada. Passou aos presentes os valores 

do orçamento por fonte de recursos para o ano de 2021. Sendo o total das fontes R$ 

1.068.825.250,00 (Hum bilhão, sessenta e oito milhões, oitocentos e vinte e cinco mil 

e duzentos e cinquenta reais), explicando que este valor é uma estimativa. A natureza 

das Receitas seriam: impostos, taxas e contribuições de melhoria R$

393.291.000. 00(trezentos e noventa e três milhões, duzentos e noventa e um mil 

reais) ; Contribuições R$ 37.141.702,63(trinta e sete milhões, cento e quarenta e um 

mil, setecentos e dois reais e sessenta e três centavos); Receita Patrimonial R$ 

56.365.195,10(cinquenta e seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cento e 

noventa e cinco reais e dez centavos); Receitas de Serviços R$ 25.000,00(vinte e 

cinco mil reais); Transferências Correntes R$ 427.460.000,00(quatrocentos e vinte e 

sete milhões e quatrocentos e sessenta mil reais); Dedução FUNDEB R$

29.794.000. 00(vinte e nove milhões e setecentos e noventa e quatro mil reais); Outras 

Receitas Correntes R$ 14.220.640,20(quatorze milhões e duzentos e vinte mil, 

seiscentos e quarenta reais e vinte centavos); Contribuições Intra-Orçamentárias R$ 

46.422.712,07(quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e 

doze reais e sete centavos), Operações de Créditos R$ 123.500.000,00(cento e vinte
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e três milhões e quinhentos mil reais); Alienação de Bens R$ 1.000,00 (hum mil reais); 

Amortizações de Empréstimos R$ 30.000.,00(trinta mil reais); transferências de 

Capital R$ 162.000,00(cento e sessenta e dois mil reais). O repasses ficaram fixados 

da seguinte forma: Câmara Municipal R$ 23.281,250,00(vinte e três milhões, duzentos 

e oitenta e um mil e duzentos e cinquenta reais); Secretaria de Assuntos Jurídicos R$

15.314.000. 00(quinze milhões, trezentos e quatorze mil reais); Secretaria de Governo 

R$ 11.283.000,00(onze milhões, duzentos e oitenta e três mil reais); Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Humano R$ 24.555.000,00(vinte e quatro milhões, 

quinhentos e cinquenta e cinco mil reais); Secretaria da Fazenda R$

43.779.000. 00(quarenta e três milhões, setecentos e setenta e nove mil reais); 

Secretaria de Administração R$ 45.670.000,00(quarenta e cinco milhões, seiscentos 

e setenta mil reais); Secretaria de Obras R$ 104.850.000,00(cento e quatro milhões, 

oitocentos e cinquenta mil reais); Secretaria de Meio Ambiente R$ 10.945.000,00(dez 

milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais); Secretaria de Educação R$

274.123.000. 00(duzentos e setenta e quatro milhões, cento e vinte e três mil reais); 

Secretaria de Esportes R$ 16.517.000,00(dezesseis milhões, quinhentos e dezessete 

mil reais); Secretaria de Saúde R$ 152.228.900,00(cento e cinquenta e dois milhões, 

duzentos e vinte e oito mil e novecentos reais); Secretaria de Cultura e Turismo R$

17.630.000. 00(dezessete milhões, seiscentos e trinta mil reais); Gabinete do Prefeito 

R$ 7.060.000,00(sete milhões e sessenta mil reais); Secretaria das Administrações 

Regionais R$ 82.466.500,00(oitenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis 

mil e quinhentos reais); Secretaria de Segurança Urbana R$ 39.900.000,00 (trinta e 

nove milhões e novecentos mil reais); Secretaria de Habitação e Regularização 

Fundiária R$ 15.180.000,00(quinze milhões, cento e oitenta mil reais); Secretaria de 

Planejamento R$ 9.790.000,00 (nove milhões, setecentos e noventa mil reais); 

Secretaria da Pessoa com Deficiência e Idoso R$ 7.310.000,00 (sete milhões, 

trezentos e dez mil reais); Secretaria de Urbanismo R$ 5.039.000,00 (cinco milhões e 

trinta e nove mil reais); Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião (São 

Sebastião PREV) R$ 118.807.000,00(cento e dezoito milhões, oitocentos e sete mil 

reais) Fundação Pública de Saúde R$ 32.005.600,00(trinta e dois milhões, cinco mil e 

seiscentos reais) e Fundação Pública Deodato Santana R$ 11.091.000,00(onze 

milhões e noventa e um mil reais). Neste momento, o Senhor Vernin abriu para 

perguntas, o Senhor Denilson Aparecido Barroso falou que esta era a audiência na 

fase de elaboração, também disse que pela atual situação econômica optou-se por 

manter a previsão da receita próxima a de dois mil e vinte. André Pierobon perguntou
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se os documentos que seriam entregues na câmara estariam mais detalhados, o 

Senhor Denilson Barroso disse que sim. O Senhor Ricardo Silva disse que é 

importante acompanhar a receita em dois mil e vinte e um. O Senhor Denilson Barroso 

disse que espera que as receitas aumentem em dois mil e vinte e um. O Senhor 

Ricardo Silva perguntou se haveria outra audiência. O Senhor Denilson Barroso disse 

que haveria a da câmara municipal. O senhor Juraci Marques disse que só vamos ter 

a real situação da economia no decorrer dos dias do próximo ano. Não havendo mais 

perguntas o Senhor Denilson Barroso agradeceu a participação de todos e a 

colaboração dos técnicos das secretarias pela colaboração na elaboração da peça 

orçamentária. O Senhor Juraci Marques agradeceu a participação de todos. O senhor 

Sérgio Vernin agradeceu a participação de todos e deu-se por encerrada a audiência. 

Nada mais havendo a registrar, encerro esta ata que após ser lida e aprovada, será 

assinada por mim, Juraci Marques de Oliveira que redigi a presente ata e pelo Senhor 

Denilson Aparecido Barroso ambos da Secretaria Municipal de Planejamento.

Para participar da audiência pública, basta acessar o 

link: https://meet.iit.si/audiencia online Ioa2021 pmss

AUDI
PÚBLICA ONLINE

ELABORAÇÃO DA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

21 DE ACOSTO - ÀS 15H
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A C E S S E  O  L IN K :
meet.jit.si/audiencia_online_loa2021_pmss

EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19,
A AUDIÊNCIA PÚBLICA SERÁ REALIZADA DE FORMA ONLINE
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