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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre as adequações no Orçamento 

Público. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que em 22 de agosto de 2018 o Prefeito Municipal 

publicou o Decreto nº 14.330, que dispõe sobre a necessidade de compatibilizar as despesas 

orçamentárias à capacidade de arrecadação do município; 

 

Considerando que a Lei nº 5.376, de 22 de dezembro de 2017, 

que dispõe sobre a Lei Orçamentária para o ano de 2018, previu arrecadação de R$ 

1.635.829.287,00 (um bilhão, seiscentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e vinte e nove mil 

e duzentos e oitenta e sete reais); 

 

Considerando que em 2018 iniciaram as obras financiadas com 

os recursos do CAF; 

 

Considerando que em consulta ao Portal Transparência no dia 

05 de setembro de 2018 às 15h, obteve-se a informação de que a receita arrecadada até o 

presente momento é de R$ 671.523.725,00, correspondente a 64,75 % do previsto. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Quanto do dinheiro arrecadado até o momento 

representa o recurso do CAF? 

 

II- Houve queda da arrecadação estimada pela Lei 

Orçamentária Anual de 2018?   

 

III- Em consequência do Decreto nº 14.330, de 22 de 

Agosto de 2018, qual a previsão, em reais, do valor a ser reduzido nos gastos?  

 

II- Solicita-se o documento técnico que ateste a 

necessidade das medidas que foram adotadas sobre o orçamento e que prevê uma redução 

de gastos. 

 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 10 de Setembro de 2018. 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 


