
 
 

Ata de Audiência Pública Virtual de apresentação e discussão do Projeto de Lei de Orçamentária Anual para o exercício de 
2022. 

Aos Vinte e Um dias do mês de setembro do ano de 2021 às 18 horas, em atendimento ao Comunicado publicado no 
Diário Oficial de Santos do dia 20 de  setembro de 2021, realizou-se no Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura 
de Santos a audiência pública presencialmente e por meio da plataforma Cisco Webex para apresentação e discussão 
do Projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 (PLOA-2022), respeitando os protocolos de segurança 
contra a propagação da COVID-19 e atendendo ao que dispõe o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº101 
de 04 de maio de 2000. A audiência foi aberta pelo Secretário de Planejamento e Inovação (SEPLAN), Sr. Fabio Ferraz 
que fez uma introdução sobre os as bases que nortearam a elaboração do PLOA-2022. Foi destacado pelo Sr. Fabio 
Ferraz que a elevação da expectativa de receita do município em, especial do ISS do Porto de Santos, que se beneficiou 
do cenário internacional fortemente aquecido nas exportações de comodities impactando de forma positiva na 
arrecadação do ISS. Com essa expectativa positiva na receita, a orientação do orçamento foi priorizar as demandas nas 
áreas sociais, notadamente Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, conforme determinação do Prefeito Municipal 
de Santos, Sr. Rogério Santos. Outro ponto destacado na fala do Sr. Secretário de Planejamento é a previsão de reajuste 
do funcionalismo público para 2022. Na sequência o Economista, Sr. Plínio Rolim de Aguiar Neto, Chefe do 
Departamento de Orçamento e Gestão (DEORG), iniciou a apresentação definindo cada uma das peças orçamentárias 
PPA, LDO e LOA. Em seguida o Sr. Plínio explanou sobre a previsão das receitas da administração direta e administração 
indireta que totaliza R$ 3.728.245.000,00. Quanto a previsão das despesas o Sr. Plínio começa pela administração direta 
demonstrando a composição das despesas do poder Executivo, R$2.955.693.000,00 e poder Legislativo com 
R$115.704.000,00. No quadro que se seguiu na apresentação foram demonstrados os valores totais previstos para cada 
órgão da administração, primeiro sem a distribuição do Encargos Gerais do Município (EGM) e imediatamente após com 
o valor do EGM distribuído, assim como uma explicação sucinta sobre o EGM. O Sr. Plínio complementa ainda que o 
total do orçamento, somando a administração direta e indireta, totalizam R$ 3.728.245.000,00 conforme o valor total 
apurado na previsão das receitas. No que diz respeito às vinculações legais, o Sr. Plinio apresentou os índices de 
aplicações previstos para Saúde de 21,0% (Mínimo constitucional de 15%) e para a Educação em 25,21% (Mínimo 
constitucional de 15%). Também foi destacado pelo Sr. Plínio que a maior parte do gasto da administração está 
direcionado para as Áreas Sociais (Saúde, Educação e Desenvolvimento Social). Quanto à previsão de comprometimento 
da despesa com pessoal a previsão é de 40,83 %, ficando abaixo do limite prudencial (51,3%). Houve destaque para o 
novo cálculo considerando a nota técnica SEI nº 45799/2020/me a despesa com pessoal de Organizações Sociais e 
profissionais relacionados à atividade finalística do ente, eleva o índice para 44,28 %, mas ainda assim está abaixo do 
limite prudencial. Por fim, informou sobre a previsão de pagamento de precatórios na ordem de R$ 64.534.000,00 e os 
recursos destinados para emendas dos 21 Vereadores na ordem de R$ 999.000,00, encerrando assim a explanação sobre 
as tabelas do PLOA 2022. Dando continuidade à audiência pública o Sr. Fabio Ferraz abre a palavra para os demais 
participantes on-line e presentes no auditório. A Enfermeira da SMS Sra. Viviane Marangoni pergunta se existe alguma 
previsão orçamentaria para revisão salarial da equipe de enfermagem a respeito da mudança da carga horária. O Sr. 
Fabio Ferraz informou que se houver o devido encaminhamento é possível fazer as devidas alterações no próprio 
orçamento 2022 para atender a demanda sem prejudicar a execução orçamentária, lembrando que houve um 
incremento no orçamento da Saúde, no entanto ele ressalva que como não houve ainda a alteração legal, não poderia 
ser previsto na PLOA 2022. Na sequência o Sr. Cleber França questionou sobre o equilíbrio de investimento e custeio do 
orçamento e foi esclarecido de forma geral pelo Sr. Fabio Ferraz que a prefeitura tem uma busca constante na melhoria 
do índice de investimento, mantendo um equilíbrio entre o custeio de pessoal e despesas gerais podendo em um 
momento atingir um patamar mais elevado de investimento. Até o final da audiência não houve questionamento dos 
munícipes que acompanhavam a audiência on-line, a saber Vandré Cabral Bezerra, Valdeci Ferreira Lelis, Monica 
Carvalho e Pauka. Após todas as explicações, o Secretário de Planejamento e Inovação, Sr. Fabio Ferraz, deu por 
encerrada a audiência pública tendo eu, Rogério R Lima, lavrado a presente ata. 
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