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Gabinete do Prefeito 0'9“ "

DECRETO N°. 8.787, 30 DE SETEMBRO DE 2022

“APROVA A 1NsTRu<;Ao NORMATIVA no
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO -
SPO - N°. 001/2022, QUE 1)1s1>oE SOBRE os
PROCEDIMENTOS PARA A REAL1zA(;Ao DE
AUDIENCIA PUBLICA NO AMB1To no
MUNICiPIO DE ECOPORANGA/ES”.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES, Estado do Espirito Santo, no uso de suas

atribuicoes legais que lhe confere a Lei Organica do Municipio de Ecoporanga/ES.

CONSIDERANDO 0 estabelecido nos normativos legais, artigos 31 e 74 da
Constituicao Federativa do Brasil de 1988, paragrafo unico do artigo 54 e do artigo 59

da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o disposto nos artigos 29, 70, 76 e 77 da

Constituicao Estado do Espirito Santo, e 0 disposto na Lei Municipal n°. 2.078/2022,
que altera a Lei Municipal n°. 1.727/2015, que dispoe sobre 0 Sistema dc Controle

Interno do Municipio de Ecoporanga/ES e da outras providéncias.

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovada a Instrucfio Normativa — SPO n°. 001, dc 30 de setembro de 2022,

de responsabilidade da Secretaria Municipal de Financas, que dispoe sobre os

procedimentos para a realizacao de audiéncia publica no ambito do Municipio de

Ecoporanga/ES, para apresentacao e discussao popular de proposta para a elaboracao

dos projetos do Plano Plurianual — PPA, Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO e da

Lei Orcamentaria Anual — LOA, fazendo parte integrante deste Decreto.
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Gabinete do Prefeito

Art. 2° E de responsabilidade da Secretaria Municipal de Financas 0 cumprimento do

estabelecido nesta Instrucao Normativa ora aprovada.

Art. 3° Cabera a Unidade Central de Controle Interno — UCCI a divulgacao, bem como

prestar esclarecimentos e orientacoes a respeito desta instrucao normativa.

Art. 4° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
~disposicoes contrarias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, aos trinta

(30) dias do més de setembro (09), do ano de dois mil de vinte e dois (2022).

ELLAS D ’ COL

Prefeito Municipal
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INSTRUCAO NORMATIVA SPO N° 01/2022
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

vERsAo= 01
APRovA(:Ao EM: 30 de setembro de 2022
ATO DE APROVACAO: Decreto n°. 8.787/2022

UNIDADE RESPONSAVEL: Secretaria Municipal de Financas - Sistema de

Planejamento e Orcamento — SPO I

A Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, no

uso de suas atribuicoes legais, que lhe confere a Lei Municipal n°. 2.078/2022, que altera

a Lei Municipal n°. 1.727/2015, em que dispoe sobre o Sistema de Controle Interno do

Municipio de Ecoporanga e da outras providéncias, sem prejuizo das suas atribuicoes

estabelecidas na Lei da estrutura do Municipio, RECOMENDA a quem couber os
procedimentos contidos nesta Norma de procedimentos na pratica de suas atividades.

CAPITULO 1
DA FINALIDADE

Art. 1° Esta Instrucfio Normativa dispoe sobre procedimentos para realizacfio de

Audiéncia Publica no ambito do Municipio de Ecoporanga/ES, visando assegurar a

transparéncia da gestao fiscal mediante o incentivo a participacao durante 0 processo de

elaboracfio e discussao da proposta dos Projetos de Lei do Plano Plurianual — PPA, da

Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO e da Lei Orcamentaria Anual — LOA, a fim de:

I — Garantir, disciplinar e elaborar, tempestivamente, as Audiéncias Publicas para

apresentar e debater com a populacao ecoporanguense, sobre os projetos do Plano
Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e da Lei Orcamento Anual

(LOA) do Municipio de Ecoporanga/ES;

II — Obedecer ao comando legal estabelecido na Constituicao Federal, na Lei n°.

4.320/64, bem como no artigo 9°, § 4° e artigo 48, § 1° Lei Complementar n°. 101/2000

— Lei de Responsabilidade Fiscal; (%
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III — Normatizar os procedimentos dc realizacao de audiéncia publica no Municipio de

Ecoporanga/ES;

IV — Recolher subsidios ou informacoes para o processo dc tomada dc decisoes no
ambito do Poder Executivo Municipal;

V — Proporcionar aos cidadfios oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestoes e/ou

opinioes;

VI — Identificar, de forma ampla, os aspectos relevantes a matéria objeto da audiéncia

publica;

VII — Dar ampla publicidade/divulgacao ao assunto de interesse publico que sera objeto

da analise do govemo municipal, como apresentacao do acompanhamento das metas

fiscais.

CAPITULO 11
DA ABRANGENCIA

Art. 2° Abrange todas as Unidades componentes da estrutura organizacional do Poder

Executivo Municipal, bem com as administracoes publicas direta e indireta, seja como

executora, fomecedora ou recebedora de dados e informacoes por meio documental ou

infonnatizado.

CAPITULO III
CONCEITOS

~Art. 3° Para os fins desta instrucao normativa considera-se:

I — Audiéncia Pliblica: E um importante instrumento de transparéncia trazido pela Lei

de Responsabilidade Fiscal, cujo objeto é envolver a populacao nos processos de

elaboracao e execucao dos planos orcamentarios: Plano Plurianual — PPA, Lei de

Diretrizes Orcamentarias- LDO e Lei Orcamentaria Anual- LOA, sendo este direito

garantido constitucionalmente ao administrado. Outrossim, sua realizacao é condicao de

validade do ato administrativo.  
Q
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II — Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF: Lei que estabelece norrnas de financas

publicas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal;

III - Plano Plurianual - PPA: Instrumento de médio prazo que contém os projetos e

atividades que o govemo pretende realizar, ordenando as suas acoes e visando a

consecucao de objetos e metas a serem atingidos pelo periodo de quatro anos;

IV - Lei de Diretrizes Orcamentéria - LDO: Estabelece as diretrizes, normas, metas
e prioridades da administracao, incluindo as despesas de capital para o exercicio

financeiro subsequente, elaborada em consonéncia com o Plano Plurianual — PPA que

servira de orientacao a elaboracao da Lei Orcamentaria Anual - LOA;

V — Lei Orcamentaria Anual — LOA; Lei que estabelece a estimativa da receita e a

fixacao das despesas para cada exercicio, compreendendo a programacao das acoes a

serem executadas, visando a concretizacao dos objetivos e metas programadas no Plano

Plurianual — PPA e estabelecidas na Lei de Diretrizes Orcamentarias.

VI — Metas Fiscais: é um importante instrumento de gestfio das contas do govemo, e

consiste basicamente na diferenca entre a expectativa de gasto e o que se espera
arrecadar em termos de receita.

CAPITULO IV
DA BASE LEGAL

Art. 4° Esta instrucao normativa tem como fundamentacao os seguintes normativos

legais:

0 Artigos 165 a 167 da Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988;

0 Artigo 9°, §4° e artigo 48, §1° da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal n°.

101/2000);

0 Artigo 35, § 2° da ADCT — Ato das Disposicoes Constitucionais Transitorias;
I Lei Estadual n<>_ 007/1990;  

0 Lei Organica Municipal n°. 001/ 1990, artigo 91, § 8°;
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'0 Resolucao do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo — TCEES n°.
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227/2011 e suas alteracoes,

0 Lei Municipal n°. 2.078/2022 que altera a Lei Municipal 1.727/2015 (Sistema de

Controle Interno do Municipio de Ecoporanga/ES;

0 Instrucao Normativa SCI n°. 01/2017 (Norma das Normas), bem como demais

legislacoes pertinentes.

CAPITULO v
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5° Compete a Secretaria Municipal dc Financas e seu corpo técnico fomentar e

coordenar a realizacao de audiéncia publica com eficacia e eficiéncia, sempre

observando os prazos estabelecidos, na Lei Organica do Municipio, Lei de

Responsabilidade Fiscal e demais normas que regulamentam a matéria, devendo esta

cumprir as seguintes obrigaeoes:

I — Estabelecer cronograma anual para a realizacao das audiéncias publicas do exercicio

subsequente até o dia 31/12, com prévia definicao de data e local;

II — Elaborar o edital de convocacao, bem como convite, afim da populacao, servidores

e agentes politicos participarem da audiéncia publica;

III — Disponibilizar previamente para consulta a minuta dos Projetos de Lei e seus

anexos, bem como, outros relatorios, conforme o caso.

IV - Utilizar-se de todos os meios possiveis de comunicacao, promovendo a publicidade

de forma a possibilitar a ampla participacao dos municipes no evento;

V — Definir dentre os cidadaos da comunidade, personalidades e entidades que deverao

ser especialmente convidados;

VI — Convocar agentes politicos e servidores publicos do municipio para participarem

da audiéncia publica, especialmente aqueles que tém o dever de atuac 

desenvolvimento da audiéncia publica;
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VII — Fixar os dados minimos que deverao ser apresentados e a forma dc apresentacao,

bem como quais aspectos serao esclarecidos ou enfatizados na audiéncia publica;

VIII — Organizar a audiéncia com a respectiva metodologia, estabelecendo a ordem e o
roteiro da reuniao, contendo relacao, sequéncia e tempo das pessoas que farao o uso da

palavra;

IX — Registrar o evento mediante utilizacao dos recursos disponiveis, dentre eles:

lavratura de ata, registro de presencas, relatorio das manifestacoes, fotografias e

filmagens, dentre outros;

X — Encaminhar copia dos mencionados registros a Controladoria Geral do Municipio

para garantir a transparéncia dos processos ja realizados em até 5(cinco) dias con'idos;

XI - Promover o arquivamento dos registros mencionados no inciso anterior

disponibilizando-os aos interessados.

Art. 6° A publicidade da audiéncia publica, devera obedecer ao objetivo constitucional,

que é, 0 de informar o maior numero de cidadaos possivel, competindo a Secretaria

Municipal de Financas em conjunto com a Assessoria de Comunicacao Municipal

realizar tal procedimento.

Paragrafo Unico. A Secretaria Municipal de Financas dara conhecimento oficial sobre

todas as informacoes relacionadas a audiéncia publica a Assessoria de Comunicacao
Municipal, afim de colaborar com a ampla divulgacao do evento.

CAPITULO v1
no PROCEDIMENTOS

Art. 7° A Secretaria Municipal de Financas, na execucao desta Instrucao Normativa

estabelecera cronograma para a realizacfio de audiéncia publica no Municipio de

Ecoporanga/ES, da seguinte forma: W

I - Cabera a Secretaria Municipal de Financas proceder todos os tramites necessarios

para a realizacao das audiéncias publicas no Municipio, devendo sua convocacao seéX/

‘Rya Suefon G)ias Mendonga, n° 20 - Centro — Ecopomnga-‘£5’, C1541: 29850000
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realizada através de edital publicado nos meios oficiais, com antecedéncia minima de

15 (quinze) dias.

a) o edital de convocacfio devera conter no minimo as seguintes informacoes:

b)

C)

II - A Secretaria Municipal de Financas em conjunto com a Assessoria de Comunicacao

objetivo da audiencia publica, a data, o horario, local, prazo e condicoes para
inscricao do cidadao, bem como outras informacoes que acharem necessarias;

o formulario dc inscricao e nianifestacao do cidadao deve ser eletrénico, de modo
que, facilite o acesso e incentive a participacao popular;

As manifestacoes e sugestoes apresentadas previamente pelos participantes
devem ser tratadas e os resultados apresentados na audiencia, quando possivel.
Devendo ainda, serem publicados juntamente com os demais registros.

~

Municipal promovera a divulgacao da Audiéncia Publica através de convite, nos meios

oficiais de comunicacao. Devendo, contudo, o convite ser encaminhado a todas as

autoridades do Municipio, reparticoes publicas, escolas, bancos e comércios, visando

sempre, atingir 0 maior publico possivel;

III - E de responsabilidade da Secretaria Municipal de Financas checar previamente o

local a ser realizado o evento, observando se este, esta equipado adequadamente com os

recursos necessarios para a realizacao da audiencia publica, devendo ser considerado,

inclusive, sua acessibilidade;

IV — A Secretaria Municipal de Financas com o apoio da Assessoria de Comunicacao
Municipal promoverao a transmissao virtual da Audiéncia Publica, buscando garantir a-. ~

mais ampla e diversa participacao, incluindo aquelas pessoas mais interessadas e

afetadas pelas politicas publicas.

V — A abertura da audiencia publica sera realizada pela unidade responsavel pela

realizacao do evento, e/ou por um orador constituido para tal fim, devendo este

apresentar e explicar os objetivos, bem como conduzir todo o trabalho durante o evento;

VI — O coordenador da mesa diretora passara a palavra aos participantes, de acordo com

a ordem de inscricao, fixando-lhes o tempo destinado a manifestacao. Devera ainda,
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oportunizar aos presentes a palavra, afim de que estes, exponham suas sugestoes e/ou

questionamentos, respeitando, contudo, o limite maximo para a manifestacao;

VII — A audiéncia publica sera realizada dentro do horario estabelecido, podendo
ocorrer sua prorrogacao ou antecipacao caso haja necessidade;

VIII - As decisfies tomadas na audiéncia publica e a lista de presenca dos participantes

serao registradas e anexadas em ata, bem como todo o material utilizado no evento.
Devendo ao final, ser arquivado obrigatoriamente, em pasta propria e disponibilizados

na Secretaria Municipal de Financas;

IX - A audiéncia publica devera ser registrada confonne estabelecido no inciso IX do

artigo 5° desta Instrucao Normativa;

Paragrafo Unico. A forma de captacfio da manifestacao popular devera ser previamente
~ ~definida, buscando garantir que nao haja coacao ou inducao sobre o individuo.

CAPITULO vn
DO PRAZOS

Art. 8° A Secretaria Municipal de Financas elaborara e publicara o Edital de

Convocacao, impreterivelmente, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a

realizacao da audiencia publica.

~Art. 9° A audiencia publica para discussao e elaboracao do projeto da Lei de Diretrizes

Orcamentarias — LDO e a Lei Orcamentaria Anual — LOA serao realizadas anualmente,

conforme regulamenta a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 10. A audiencia publica para discutir e elaborar o projeto do Plano Plurianual —

PPA sera realizada no ano de elaboracao, conforme regulamenta a Lei de

Responsabilidade Fiscal. W

Art. ll. Em cumprimento ao estabelecido no §4° do artigo 9° da Lei de

Responsabilidade Fiscal sera realizada audiencia publica para demonstracao e avaliacao
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das metas fiscais de cada quadrimestre até o final dos meses de maio, setembro e

fevereiro.
CAPITULO VIII

CONSIDERACOES FINAIS

Art. 12. Esta Instrucao Normativa devera ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, afim de verificar a sua adequacao

aos requisitos contidos na IN SCI n°. 01/2017 — Normas das Normas, bem como manter
o processo de melhoria continua dos servicos publicos municipais. '

~Art. 13. A inobservancia das tramitacoes e procedimentos de rotina estabelecidos nesta

IN, sem prejuizo das demais normas pertinentes, sujeitara os responsaveis as sancfies

legais cabiveis.

Art. 14. Cabera a Secretaria Municipal de Financas cumprir e fazer cumprir as
~ ~orientacoes contidas nesta Instrucao Normativa.

Art. 15. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderao ser obtidos

junto a Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimento

de auditoria interna, aferira a fiel observancia de seus dispositivos por parte das

Unidades da estrutura organizacional.

Art. 16. Esta Instrucao Normativa entrara em vigor na data de sua publicacao.

Ecopor nga/ES, 30 de setembro de 2022.

ELIAS DAL’ COL
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI DRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

Decreto n°. 8.563/2022
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' FLUXOGRAMA PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA

micro
Estabelecimento de cronograma de atividades anuais para a realizacfio das audiéncias

_publicas, com prévia definicao de data, horario e local.

Divulgacfio da audiencia publica através dos meios oficiais de comunicacao do
Municipio, possibilitando a ampla participacao popular no evento. Contudo, 0 edital
de convocacao devera ser disponibilizado no prazo minimo de 15 (quinze) dias de
antecedéncia.

~ ~Realizacao de convocacao por meio de convite, as autoridades do Municipio,
Comissao de Financas e Orcamentos, servidores municipais e demais pessoas que
acharem necessario.

Definicao das pessoas da comunidade, p!rsonalidades e entidades que deverao ser
convocadas quando necessario.

Convocacfio dos agentes publicos municipais que deverao participar obrigatoriamente
da audiencia publica.

Estabelecimento dos dados minimos que deverao ser apresentados e da fonna de
apresentacao, assim, como dos aspectos que deverao ser esclarecidos ou enfatizados
na audiencia publica.

Especificacao da dinamica e organizacao do evento/audiéncia publica

Fonna de comprovacao do evento por meio de ata da audiéncia, fotografias, entre
OLIII‘OS.

Ir
Encaminhar co ia dos mencionados re istros a Controladoria Geral do Munici io

1 n p_para garantir a transparéncia dos processos.

Arquivar adequadamente os meios de comprovacao do evento e os disponibilizar

quando solicitado.

J’
FIM

0/
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