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ATA DE AUDIENCIA PÚBLICA - LDO 2016. 

As noves horas e 10 minutos do dia doze de agosto de dois mil e quinze, 

na Câmara Municipal de Várzea Grande foi dado início a audiência pública 

para apresentação dos programas contemplados na proposta de lei 

Diretrizes Orçamentárias.  A primeira audiência iniciou com o Secretario de 

Planejamento Jose Augusto de Mores expondo o que significada a Lei 

Diretriz Orçamentária LDO, ela foi produzida pela Constituição de 88, é um 

orçamento transcrito que liga o Plano Plurianual com o Orçamento, onde 

tem 3 Diplomas a cumprir PPA/LDO/ LOA. Falou também, sobre o Plano 

Estratégico Integrado „„PDI‟‟ que vai ate o ano de 2.033, é um processo 

continuo dinâmico, ele tem uma particularidade com Tribunal de Contas 

onde alimenta o sistema do GPE. Dando seqüência apresentação com o 

Sr. Edson Roberto da Silva, subsecretário da Secretaria de Gestão 

Fazendária, expondo a Previsão de arrecadação Federal, Estadual e 

Próprio. Medidas que serão adotadas para Incrementar a Arrecadação - 

IPTU:1-Elaborar campanhas publicitárias demonstrando a importância do 

pagamento tempestivo e espontâneo do IPTU, apontando os benefícios 

que os cidadãos poderão usufruir, focando na educação fiscal e na 

consciência cidadã nas escolas e com os servidores públicos em geral; 2. 

Implantar sistema de cobrança administrativa/amigável (SMS, EMAIL, 

TELEFONE, ETC) incentivando o pagamento tempestivo e espontâneo, 

inclusive por meio de parcelamento; 3. Implantar sistema de cobrança 

extrajudicial em conjunto com a PGM com a negativação dos 

inadimplentes junto aos órgãos de proteção de créditos e protestos. 4. 

Elaborar e atualizar legislação necessária para as diversas modalidades 

de cobrança; 5. Promover disseminação das ações na mídia local; 

Melhorar a campanha institucional objetivando motivar os contribuintes a 

pagar os tributos municipais; 6. Promover atualização permanente no 

Cadastro Imobiliário para realização correta do lançamento do imposto; 7. 
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Manter atualizada a Planta Genérica de Valores, bem como atualizado o 

cadastro georefenciado do município para dar confiabilidade nas 

informações cadastrais do contribuinte; 8- Valorizar e incentivar o 

contribuinte adimplente (descontos); 9- Aumentar e melhorar a distribuição 

dos carnês de IPTU nos períodos de campanha anual, com as que já 

estão ocorrendo em 2015, possibilitando inclusive a emissão da guia do 

tributo através da internet; 10. Manter parcerias com empresas que tem 

know-how como Correios, Bancos e Gráficas. Medidas que serão 

adotadas para Incrementar a Arrecadação – ISSQN: 1- Ampliar a 

utilização dos convênios da Secretaria de Receita Federal e Estadual, na 

busca e recuperação do ISS sobre os cartões de crédito; 2 - Permanente 

acompanhamento e permissão no sistema da utilização do novo modelo 

de NFS e cumprimento da obrigação acessória de entrega do formulário 

de recadastramento prevista no Decreto de implantação da NFS-e; 3 - 

Programa Nota Fiscal premiada Várzea-grandense com campanhas nas 

escolas, servidores públicos, empresas e divulgação reduzindo com isso  o 

número de empresas na informalidade e ampliando a base tributária do 

ISS e outros tributos. 4- Identificar os contribuintes que estão com débitos 

inscritos em dívida ativa para fazer a devida anotação no sistema e 

inscrição no CDA, atualizando até 2016, toda a dívida ativa dos tributos 

lançados e não pagos; 5. Monitorar os contribuintes enquadrados no 

simples nacional; 6.Intensificar e nomear novos substitutos tributários; 7. 

Realizar Auditoria Fiscal nos grandes contribuintes e implementar o 

Conselho de Recursos Fiscais; 8.Ampliar a fiscalização ISS obras e 

parcerias com as demais Secretarias Municipais; 9. Procurar estabelecer 

rotina junto à Procuradoria Municipal para agilizar e facilitar a inscrição e 

execução provenientes de débitos tributários. Medidas que serão adotadas 

para Incrementar a Arrecadação – ITBI: 1. Desenvolver sistemática de 

recolhimento possibilitando que a guia seja retirada no próprio cartório de 

registro, via web; 2. Reunir com cartórios para disseminar a nova 
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sistemática de cobrança e sanar eventuais dúvidas; 3. Atualizar os valores 

dos imóveis, para fins de transferência utilizando como base o valor de 

mercado. Na seqüência o Secretario da Viação e Obras Urbanismo Sr Luiz 

Celso de Moraes expõem suas Metas para LDO/16, metas como a 

implantação de Ciclovias nas imediações da Mario Andreazza e na 

Avenida 31 de março Várzea Grande, Reforma e Revitalização das 

Praças, Aquidaban, Área Brás, Jardim Gloria II e a Praça do Parque do 

Lago. Construção de Bueiros no Bairro Jardim Paula I e II, Mapim, Cabo 

Michel, Santa Terezinha; construção de aduelas e alas no engordador; 

Drenagem - Bairro Santa Maria, Bairro Joaquim Curvo, Bairro Costa 

Verde, Bairro Hélio Ponce, Bairro Jardim União; Construção De Pontes - 

Ponte De Madeira: Rua O Jardim Paula Ii -Córrego Traíra; Reconstrução 

De Ponte De Madeira – Av. Transoceânica – Vila Arthur, Reconstrução De 

Ponte De Madeira Pirineu /Costa Verde; Pavimentação, Revitalização - 

Recapeamento De 70-Km De Vias Públicas; Asfaltamento Novo = 25 Km; 

Recuperação De Vias Não Pavimentadas – Patrolamento De 80% Da 

Malha Não Pavimentada Tais Como: Jardim Eldorado/ São Mateus/ 

Parque Do Lago/ Mapim / Sadia I / Sadia III, Encascalhaento De 40% 

Malha Viária - Construção De Trevos E Rotatórias - revisão rotatória av. 

FEB com vereador Abelardo, av. Ulisses Pompeu De Campos com Bairro 

Figueirinha; Construção E Revitalização De Prédios Públicos: Ginásio 

Fiotão e Ferreirão. O Presidente de bairro de 08 de março fez uma 

reivindicação ao Ginásio Fiotão que está abandonado? O secretario 

respondeu que está no Projeto a Reforma no Ginásio e os problemas 

deverão ser sanados. A seguir a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer Srª Zilda Pereira Leite de Campos começou a explanar as Metas 

da LDO 2016, Elevar o índice do IDEB nos anos Iniciais de 4.7 para 4.88, 

para Várzea Grande ter a melhor escola, melhor tratamento, mas para isso 

tem que olhar a disponibilidade financeira, colocou-se também as escolas 

que já evoluíram e outras não, a secretaria de Educação tem que pensar, 
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na questão dos salários do professor, dos salários dos tais profissionais, 

nas questões da estrutura do espaço escolar. Uma de suas metas 

construção de uma escola com 12 (doze) Salas- Bairro: São Matheus e 

outra no Bairro: Hélio Ponce; Assegurar em 100% as condições 

necessárias para a atuação dos professores das escolas do Campo – 

Programa Pronacampo; Construção de 07(sete)Creches/Pré-escola 

(Cohab Cristo Rei/Nova Ipê/Maringa I/São Matheus/Jardim Glória/ 

Mapim/Eldorado); Assegurar em 100% mobiliário, Equipamento e 

Brinquedos Didáticos  padrão FNDE  para funcionalidade das  CMEIs – 

Residências Gilson de Barros e João Celestino; Garantir aplicação de 

100% do recurso recebido do Programa Brasil Carinhoso; Implementar 01 

polo de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil – UAB; Elevar o 

Percentual de Atendimento de Pessoas Analfabetas no Município de 

21,62% para 23.09%; Ampliar o percentual de pessoas beneficiadas por 

projeto (Jogos estudantis municipais, Passeio ciclístico em comemoração 

ao Dia Internacional da Mulher, Jogos escolares) e Elevar o público de 

pessoas participantes dos projetos e eventos culturais (Eventos culturais, 

Cultura da comunidade de Bomsucesso, Curso de formação de redeiras 

(artesãs), Grupos Regionais Folclóricos (Nhana Santa, Siriri e Paços 

Miudinhos, Carnaval e Festival do Peixe no Bonsucesso, Documentários). 

Dando seqüência na apresentação a Secretaria de Assistência Social, Srª 

Khate Maria, expondo que a secretaria trabalha com a proteção básica 

para anteder toda a população de várzea grande. O Sr Elvio dos Anjos 

Técnico da inicio a apresentação da secretaria mostrando a Meta para 

2016, apresenta o Objetivo Estratégico: Assegurar Políticas voltadas às 

pessoas em situação de vulnerabilidade social, garantindo 

acompanhamento e proteção (Organização do Sistema Único da 

Assistência Social; Manter os 4 conselhos da área social de Várzea 

Grande; Implantação de Conselhos Tutelares). A secretaria trabalha com 

proteção social - A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção 
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de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da 

pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos 

ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiências, dentre outras). Possui quatro Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e seus territórios sendo Cristo 

Rei que atende 65 bairros; São Mateus que atende 56 bairros; Santa Maria 

que atende 80 bairros; Jardim Potiguar que atende 94 bairros; A previsão é 

aumentar o atendimento e fortalecer o vinculo familiares. Na proteção 

social básica todas as famílias que são referenciadas elas são cadastrado 

dentro dos sistemas Cadastro único, esse sistema e o cadastro junto com 

governo federal que consegue ter o beneficio uns dos benefícios é o Bolsa 

Família, hoje no sistema cadastro único tem 50.075 mil famílias 

cadastradas a previsão para o próximo ano e manter essa famílias e 

atualizar os seus cadastros, Bolsa Família possuem uma renda para 

pessoa extremamente pobre. Para o ano de 2016 Projetos Laços Maternos 

é um trabalho feitos para gestantes que necessitam de benefícios 

eventuais para auxilio maternidade, é um trabalho feito no centro de 

referencia nos territórios proporcionando orientando as mães em oficinas, 

enxovais. Mulheres Empreendedoras: visa oferecer cursos que possam 

favorecer a inserção das mulheres  no mercado de trabalho, seja por meio 

de emprego formal, do empreendedorismo ou de empreendimentos da 

economia solidária além de potencializar a função protetiva das famílias e 

a conquista de autonomia de seus usuários. Multirão Da Cidadania Projeto 

Prati Cidade - Programa  em forma de mutirão que leva ações de cunho 

social a diversas localidades periféricas do município onde se concentram 

maior números de famílias em situação de vulnerabilidade social. Proteção 

Social Especial - Destina-se à famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal ou social cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados; Os 
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Serviço de Proteção Social Especial é dividido em Média e Alta 

Complexidade. Proteção Social Especial De Alta Complexidade - São 

considerados serviços de Proteção Social Especial (PSE) de Alta 

Complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de 

direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo 

familiar de origem. Após o Término das apresentações das secretarias o 

Secretario Jose Augusto abre o espaço para debates. Inicia o 

questionamento com o Sr. João Gumersindo Cassim, Presidente do 

Conselho da Criança questiona para a secretaria de assistência social, 

para não esquecer-se de colocar no orçamento o conselho das crianças e 

adolescentes, o conselho do direito de idoso, e com a secretaria de 

educação o trabalho tem que ser feito em parceiras juntamente assistência 

social. Segundo Questionamento com Presidente de Bairro Sr Edesio – 

Conselheiro de Saúde Várzea Grande questionou-se que a cidade esta 

com falta de planejamento e precisa de melhoria em todas as áreas de 

educação, saúde, infraestrutura. Terceiro Questionamento com Morador 

Presidente de Bairro do Jardim Manaíra Sr. Lenildo da Silva Nunes, 

questiona que não teve Nenhuma faixa no Bairro Jardim Manaíra que e de 

extrema importância do cidadão para participar da audiência. No bairro 

não tem uma regularização fundiária. Esta tendo invasão publica na região 

de jardim manaíra, com relação na educação ele critica que o projeto e 

longo prazo, sendo que várzea grande cresceu a demanda de população e 

imensa então as reformas tem que ser em curto prazo o mais breve 

possível. O Vereador Pedrinho, esclareceu que as metas são sim 

atingidas, que ele está junto com a população e não fica só sentado na 

Cadeira.  Vereador Ivan, Recuperação de creches que necessitam e a 

base e na creche? Ministério Público já visitou a secretaria, e a Merenda 

escolar? Assistência Social precisa fortalecer o Programa Bolsa Família? 

O DAE, Para evitar a contratação política, precisava fazer um processo 
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seletivo, assim que o novo presidente entrou mandou embora os 

funcionários. Gostaria de saber o porquê esta desobedecendo ao 

Ministério Público? A secretaria de Obras, onde será aplicada a obra do 

PAC e quando? E falta da Contra Partida? Não havendo mais nenhuma 

manifestação deu-se por encerrada a audiência publica ao meio dia e 

quinze minutos, foi lavrado a presente ata que segue assinada pelo 

Secretario José Augusto de Moraes e pelo Superintendente de Orçamento 

Jaudson Soares da Silva, ressaltando que o registro dos presentes nesta 

audiência encontra-se em livro próprio. Várzea Grande, 12 de agosto de 

2015.   

 

José Augusto de Moraes - Secretario de Planejamento 

 

Jaudson Soares da Silva – Superintendente de Orçamento 
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ATA DE AUDIENCIA PÚBLICA - LDO 2016. 

As noves horas e cinco minutos do dia treze de agosto de dois mil e 

quinze, na Igreja Nossa Senhor do Carmo de Várzea Grande foi dado 

início para audiência pública para apresentação dos programas 

contemplados na proposta de lei Diretrizes Orçamentárias.  A primeira 

audiência iniciou com o Secretario de Planejamento Jose Augusto de 

Mores expondo o que significada a Lei Diretriz Orçamentária LDO, ela foi 

produzida pela Constituição de 88, é um orçamento transcrito que liga o 

Plano Plurianual com o Orçamento, onde tem 3 Diplomas a cumprir 

PPA/LDO/ LOA. Falou também, sobre o Plano Estratégico Integrado „„PDI‟‟ 

que vai ate o ano de 2.033, é um processo continuo dinâmico, ele tem uma 

particularidade com Tribunal de Contas onde alimenta o sistema do GPE. 

Dando seqüência apresentação com o Sr. Edson Roberto da Silva, 

subsecretário da Secretaria de Gestão Fazendária, expondo a Previsão de 

arrecadação Federal, Estadual e Próprio. Medidas que serão adotadas 

para Incrementar a Arrecadação - IPTU:1-Elaborar campanhas 

publicitárias demonstrando a importância do pagamento tempestivo e 

espontâneo do IPTU, apontando os benefícios que os cidadãos poderão 

usufruir, focando na educação fiscal e na consciência cidadã nas escolas e 

com os servidores públicos em geral; 2. Implantar sistema de cobrança 

administrativa/amigável (SMS, EMAIL, TELEFONE, ETC) incentivando o 

pagamento tempestivo e espontâneo, inclusive por meio de parcelamento; 

3. Implantar sistema de cobrança extrajudicial em conjunto  com a PGM 

com a negativação dos inadimplentes junto aos órgãos de proteção de 

creditos e protestos. 4. Elaborar e atualizar legislação necessária para as 

diversas modalidades de cobrança; 5. Promover disseminação das ações 

na mídia local; Melhorar a campanha institucional objetivando motivar os 

contribuintes a pagar os tributos municipais; 6. Promover atualização 

permanente no Cadastro Imobiliário para realização correta do lançamento 
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do imposto; 7. Manter atualizada a Planta Genérica de Valores, bem como 

atualizado o cadastro georefenciado do município para dar confiabilidade 

nas informações cadastrais do contribuinte; 8- Valorizar e incentivar o 

contribuinte adimplente (descontos); 9- Aumentar e melhorar a distribuição 

dos carnês de IPTU nos períodos de campanha anual, com as que já 

estão ocorrendo em 2015, possibilitando inclusive a emissão da guia do 

tributo através da internet; 10. Manter parcerias com empresas que tem 

know-how como Correios, Bancos e Gráficas. Medidas que serão 

adotadas para Incrementar a Arrecadação – ISSQN: 1- Ampliar a 

utilização dos convênios da Secretaria de Receita Federal e Estadual, na 

busca e recuperação do ISS sobre os cartões de crédito; 2 - Permanente 

acompanhamento e permissão no sistema da utilização do novo modelo 

de NFS e cumprimento da obrigação acessória de entrega do formulário 

de recadastramento prevista no Decreto de implantação da NFS-e; 3 - 

Programa Nota Fiscal premiada Várzea-grandense com campanhas nas 

escolas, servidores públicos, empresas e divulgação reduzindo com isso  o 

número de empresas na informalidade e ampliando a base tributária do 

ISS e outros tributos. 4- Identificar os contribuintes que estão com débitos 

inscritos em dívida ativa para fazer a devida anotação no sistema e 

inscrição no CDA, atualizando até 2016, toda a dívida ativa dos tributos 

lançados e não pagos; 5. Monitorar os contribuintes enquadrados no 

simples nacional; 6.Intensificar e nomear novos substitutos tributários; 7. 

Realizar Auditoria Fiscal nos grandes contribuintes e implementar o 

Conselho de Recursos Fiscais; 8.Ampliar a fiscalização ISS obras e 

parcerias com as demais Secretarias Municipais; 9. Procurar estabelecer 

rotina junto à Procuradoria Municipal para agilizar e facilitar a inscrição e 

execução provenientes de débitos tributários. Medidas que serão adotadas 

para Incrementar a Arrecadação – ITBI: 1. Desenvolver sistemática de 

recolhimento possibilitando que a guia seja retirada no próprio cartório de 

registro, via web; 2. Reunir com cartórios para disseminar a nova 
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sistemática de cobrança e sanar eventuais dúvidas; 3. Atualizar os valores 

dos imóveis, para fins de transferência utilizando como base o valor de 

mercado. Na seqüência o Sr. Marcos Tertuliano De França Coordenador 

da Secretaria de Saúde, expondo suas metas e prioridades da Secretaria 

para 2016, Garantir a realização das ações e serviços com saúde via 

trabalhos nos setores, Primária, Secundária, Terciária, Gestão. 2º Garantir 

o Planejamento e a prestação de contas via os instrumentos de Gestão, 

PAS – Programação Anual de Saúde, Relatório de Gestão (relatórios 

quadrimestral), Sargsus, SIOPS – Sistema de Informação sobre 

Orçamento Público em Saúde. Programas Da Atenção Primária-1º Garantir 

a realização das ações e serviços com saúde via trabalho nos setores - 

Metas Anuais- Ampliar a cobertura populacional  da Estratégia Saúde  da 

Família de 24% para 50%, Readequar 4 (quatro) unidades básicas de 

saúde (UBS), Ampliar o número de ESB- Equipe de Saúde Bucal: de 4 

para 9; Implantar as ações do HumanizaSUS em 20% dos serviços 

municipais de saúde, Manter as condições técnicas, administrativas e 

físicas em 100% dos serviços de atenção básica, Implementar em 20% as 

ações e serviços da equipe do consultório na rua, 100% dos pontos de 

atenção à saúde mantidos e funcionando em condições adequadas, 

Acolher e tratar  100% dos usuários que buscam os serviços dos CAPS, 

Implementar as ações dos programas de saúde da mulher e criança em 

50% dos UBS e centros de saúde, Incrementar, manter e alcançar 80% o 

percentual de cura dos casos de hanseníase nos anos de coortes, assim 

como novos casos de tuberculose, Programas Da Atenção Secundária-

Construir, implantar e manter 1 UPA 24hs, Garantir a manutenção geral, a 

aquisição e reposição patrimonial de equipamentos e materiais 

permanentes para a UPA 24 hs Ipase, Manter em 100% as condições 

físicas, administrativas e técnicas necessárias ao funcionamento do 

SAE/CTA, Operacionalizar em 90% com qualidade os serviços ofertados 

no CEM, tais como: realizar consultas médicas especializadas em no 
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máximo 30 dias; entregar exames de Raio-X em no máximo 15 dias, 

Realizar sessões de reabilitação ortopédica a 100% dos usuários 

encaminhados ao serviço, Atender 100% das pessoas encaminhadas para 

tratamento e reabilitação de dependência química. Programas Da Atenção 

Terciária-PGRSS implantado em 30% dos serviços da unidade, Manter em 

100% as condições técnicas, administrativas, físicas e operacionais 

necessárias ao funcionamento dos serviços de atenção terciária. 

Programas Da Gestão Em Saúde- Realizar uma (01) oficina de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação do COAP, Criar 

mecanismos para garantir que 80% dos servidores disponham de 

condições adequadas de trabalho (ergonomia, luminosidade, conforto 

térmico, ventilação, etc.), Incluir 80% das demandas sociais definidas 

pelas conferências de saúde e atividades específicas do CMS na Política 

Municipal de Saúde, Solucionar em 90% as demandas recebidas. 

Programas Assistência Farmacêutica - Estruturar e organizar a assistência 

farmacêutica em 30% dos serviços públicos de saúde, Disponibilizar 100% 

dos medicamentos preconizados pela Fio Cruz, Adquirir e distribuir os 

medicamentos adotados pelo município para 100% dos serviços de saúde. 
Programas Da Vigilância Em Saúde- Manter mínimo de 90% de áreas 

cobertas nas ações de visita domiciliar e ponto estratégico, Ampliar em 

20% as ações e serviços de Vigilância em Saúde desenvolvidas em 

relação as ações necessárias conforme RENASES, Ampliar em 20% as 

ações e serviços de Vigilância Epidemiológica desenvolvidas em relação 

as ações necessárias conforme RENASES, Ampliar em 20% a cobertura 

de estabelecimentos com licença sanitária. 2º Garantir o Planejamento e a 

prestação de contas via os instrumentos de Gestão. Dando seqüência na 

apresentação da audiência o Secretario de Desenvolvimento Urbano 

Sr°Adilson Luiz Costa, Elevar o percentual de regularização fundiária de 

9.08% para 11.08%. Regularizar em até 100% os loteamentos Vila São 

João e Nair Sacre - Promover a escrituração e entrega de 116 títulos de 
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propriedade (escritura definitiva) dos lotes do Residencial Nair Sacre; 

Promover a escrituração e entrega de 298 títulos de propriedade (escritura 

definitiva) dos lotes do Vila São João; Promover a escrituração e entrega 

de 1.602 títulos de propriedade (escritura definitiva) dos lotes do 

Loteamento Novo Mato Grasso. Revisar o Código de Obras do Município 

de várzea Grande-Oferecer orientações atualizadas dos procedimentos da 

atividade de construção; Orientar os projetos e execução das obras no 

município; Beneficiar todos os munícipes que irão construir, Elaborar o 

Projeto de Lei do Condomínio de Várzea Grande - Garantir índices 

aceitáveis de habitabilidade; Garantir o planejamento urbano de Várzea 

Grande; Beneficiar toda a população que convive no entorno.Elaborar um 

portfólio dos potenciais do município para promover  Várzea Grande junto 

a outros municípios- dimensionar as potencialidades e necessidades do 

município, facilitando a promoção da cidade e a compreensão dos 

empreendedores com potencial para investir. Realizar um Seminário para 

Prospectar Novos Investidores.Captar empresários interessados em 

investir na cidade, Promover a cidade e suas potencialidades, Apresentar 

benefícios para quem deseja investir em Várzea Grande, Discutir com os 

empreendedores presentes,diretrizes para o futuro empresarial da cidade. 
Elevar de 05% para 16% a participação da indústria no PIB Municipal - 

Realizar ações para prospectar empresários do setor industrial, Gerar 

empregos aos munícipes, Aumentar a arrecadação ao erário municipal, 

Diversificar as atividades industriais instaladas no município. Fazer o 

levantamento nos cartórios de todas as áreas do Distrito Industrial 1 e 2 

que estão em processo de reapropriação ao município- Disponibilizar 

áreas às empresas que desejam se instalar em Várzea Grande, Agilizar a 

parte documental,facilitando a ação do empreendedor. Elevar de 65% para 

66,25% o número de Microempreendedores Individuais cadastrados - 

Formalizar pequenos empreendedores,Gerar renda,Possibilitar venda a 

empresas com a apresentação de um CNPJ,Facilitar pagamentos de 
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tributos e empréstimos.Facilitar a contabilidade dos formalizados,Facilitar 

acesso ao selo de qualidade,Facilitar a garantia de procedência dos 

produtos/serviços ao MEI. Fomentar O Setor De Comércio E Serviços-

Firmar parcerias com Instituições Locais de Comércio e Serviços para 

promover ações voltadas para as seguintes datas comemorativas: Páscoa, 

Dia Das Mães, Dia Dos Namorados,  Dia Dos Pais,  Dia Das Crianças, 

Natal – objetivo:Incentivar  e promover o comércio local. Dando seqüência 

na audiência a Secretaria de Administração Sr.ª Vivian Danielle de Arruda 

e Silva Pires, expondo a Meta que é Manter em 100% as atividades de 

manutenção dos órgãos da administração direta – Promover a adequação 

do quadro funcional; Disponibilizar o pagamento dos salários até o último 

dia útil do mês; Garantir a aquisição de bens e serviços.Enquadrar e 

reenquadrar 100% dos servidores efetivos exceto (saúde, educação, 

guarda e procuradoria) - Identificar pontos fortes e fracos na unidade dos 

servidores; Criar condições que os servidores se realizem humano e 

profissionalmente;Promover o reenquadramento dos servidores 

municipais. Elevar o percentual de servidores efetivos capacitados de 

58.74% para 59,92%; Reduzir de 2,62% para 2,48% o número de 

funcionários lotados nas atividades em desacordo com seu perfil/concurso, 

até dez/2016; Reduzir de 21,46% para 21,11% o percentual de servidores 

afastados, até dez/2016; Manter a média de desempenho profissional 

entre 80 e 90 pontos, até dez/2016; Manter o mínimo de satisfação do 

servidor em 70% até dez/2016. Implantar ações de qualidade de vida; 

Manter o quadro de movimentação de servidores e lotacionograma 

atualizado; Propor reestruturação organizacional dos cargos em comissão; 

Realizar concurso público para regularização das carreiras e contratos 

temporários; Realizar conformidade na folha de pagamento; Implantar a 

gestão arquivista. Elevar de 52,9% para 100% o processo de inventário de 

bens móveis e imóveis – Efetuar o tombamento dos bens móveis; Manter 

cadastro atualizado dos bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal; 
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Levantar os bens inservíveis para proceder a doação ou leilão; Reformular 

a gestão e estoque de bens inservíveis. Manter em 100% a gestão de 

material da Prefeitura Municipal – Promover a racionalização do fluxo dos 

procedimentos; Elaborar um plano de aquisições para a Prefeitura 

Municipal; Reestruturação do espaço físico; Garantir as aquisições de 

bens e serviços.Insumos necessários, Equipes com funções e 

competências definidas para exercer as atividades; investimentos em 

tecnologias apropriadas - sistemas; metodologia definida; definição de 

responsáveis pelas iniciativas; normatização do processo (fluxos, reuniões 

periódicas, padronização de relatórios), compromisso dos níveis 

estratégicos e técnicos com o processo, mecanismos de divulgação e 

utilização das informações geradas, apropriação dos resultados no 

replanejamento das ações. Não havendo mais nenhuma manifestação 

deu-se por encerrada a audiência publica ao meio dia, foi lavrado a 

presente ata que segue assinada pelo Secretario José Augusto de Moraes 

e pelo Superintendente de Orçamento Jaudson Soares da Silva, 

ressaltando que o registro dos presentes nesta audiência encontra-se em 

livro próprio. Várzea Grande, 13 de agosto de 2015.   

 

José Augusto de Moraes - Secretario de Planejamento 

 

Jaudson Soares da Silva – Superintendente de Orçamento 
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ATA DE AUDIENCIA PÚBLICA - LDO 2016. 

As noves horas do dia quatorze de agosto de dois mil e quinze, no CRAS- 

do Bairro Cristo Rei em Várzea Grande foi dado início para audiência 

pública para apresentação dos programas contemplados na proposta de 

lei Diretrizes Orçamentárias. A primeira audiência iniciou com o Secretario 

de Planejamento José Augusto de Mores, expondo apresentação e 

discussão das metas para elaboração das Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2016. “A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi introduzida 

pela Constituição Federal/88, tornando-se, a partir de então, o elo entre o 

Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme artigo 

165 da CF”. É um orçamento transcrito que liga o Plano Plurianual com o 

Orçamento, onde tem 3 Diplomas a cumprir PPA/LDO/ LOA. Falou 

também, sobre o Plano Estratégico Integrado „„PDI‟‟ que vai ate o ano de 

2.033, é um processo continuo dinâmico, ele tem uma particularidade com 

Tribunal de Contas onde alimenta o sistema do GPE. Dando seqüência 

apresentação com o Sr. Edson Roberto da Silva, subsecretário da 

Secretaria de Gestão Fazendária, expondo a Previsão de arrecadação 

Federal, Estadual e Próprio. Medidas que serão adotadas para 

Incrementar a Arrecadação - IPTU:1-Elaborar campanhas publicitárias 

demonstrando a importância do pagamento tempestivo e espontâneo do 

IPTU, apontando os benefícios que os cidadãos poderão usufruir, focando 

na educação fiscal e na consciência cidadã nas escolas e com os 

servidores públicos em geral; 2. Implantar sistema de cobrança 

administrativa/amigável (SMS, EMAIL, TELEFONE, ETC) incentivando o 

pagamento tempestivo e espontâneo, inclusive por meio de parcelamento; 

3. Implantar sistema de cobrança extrajudicial em conjunto  com a PGM 

com a negativação dos inadimplentes junto aos órgãos de proteção de 

creditos e protestos. 4. Elaborar e atualizar legislação necessária para as 

diversas modalidades de cobrança; 5. Promover disseminação das ações 
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na mídia local; Melhorar a campanha institucional objetivando motivar os 

contribuintes a pagar os tributos municipais; 6. Promover atualização 

permanente no Cadastro Imobiliário para realização correta do lançamento 

do imposto; 7. Manter atualizada a Planta Genérica de Valores, bem como 

atualizado o cadastro georefenciado do município para dar confiabilidade 

nas informações cadastrais do contribuinte; 8- Valorizar e incentivar o 

contribuinte adimplente (descontos); 9- Aumentar e melhorar a distribuição 

dos carnês de IPTU nos períodos de campanha anual, com as que já 

estão ocorrendo em 2015, possibilitando inclusive a emissão da guia do 

tributo através da internet; 10. Manter parcerias com empresas que tem 

know-how como Correios, Bancos e Gráficas. Medidas que serão 

adotadas para Incrementar a Arrecadação – ISSQN: 1- Ampliar a 

utilização dos convênios da Secretaria de Receita Federal e Estadual, na 

busca e recuperação do ISS sobre os cartões de crédito; 2 - Permanente 

acompanhamento e permissão no sistema da utilização do novo modelo 

de NFS e cumprimento da obrigação acessória de entrega do formulário 

de recadastramento prevista no Decreto de implantação da NFS-e; 3 - 

Programa Nota Fiscal premiada Várzea-grandense com campanhas nas 

escolas, servidores públicos, empresas e divulgação reduzindo com isso  o 

número de empresas na informalidade e ampliando a base tributária do 

ISS e outros tributos. 4- Identificar os contribuintes que estão com débitos 

inscritos em dívida ativa para fazer a devida anotação no sistema e 

inscrição no CDA, atualizando até 2016, toda a dívida ativa dos tributos 

lançados e não pagos; 5. Monitorar os contribuintes enquadrados no 

simples nacional; 6.Intensificar e nomear novos substitutos tributários; 7. 

Realizar Auditoria Fiscal nos grandes contribuintes e implementar o 

Conselho de Recursos Fiscais; 8.Ampliar a fiscalização ISS obras e 

parcerias com as demais Secretarias Municipais; 9. Procurar estabelecer 

rotina junto à Procuradoria Municipal para agilizar e facilitar a inscrição e 

execução provenientes de débitos tributários. Medidas que serão adotadas 
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para Incrementar a Arrecadação – ITBI: 1. Desenvolver sistemática de 

recolhimento possibilitando que a guia seja retirada no próprio cartório de 

registro, via web; 2. Reunir com cartórios para disseminar a nova 

sistemática de cobrança e sanar eventuais dúvidas; 3. Atualizar os valores 

dos imóveis, para fins de transferência utilizando como base o valor de 

mercado. Na seqüência o Sr. Marcos Tertuliano De França Coordenador 

da Secretaria de Saúde, expondo suas metas e prioridades da Secretaria 

para 2016, Garantir a realização das ações e serviços com saúde via 

trabalhos nos setores, Primária, Secundária, Terciária, Gestão. 2º Garantir 

o Planejamento e a prestação de contas via os instrumentos de Gestão, 

PAS – Programação Anual de Saúde, Relatório de Gestão (relatórios 

quadrimestral), Sargsus, SIOPS – Sistema de Informação sobre 

Orçamento Público em Saúde. Programas Da Atenção Primária-1º Garantir 

a realização das ações e serviços com saúde via trabalho nos setores - 

Metas Anuais- Ampliar a cobertura populacional  da Estratégia Saúde  da 

Família de 24% para 50%, Readequar 4 (quatro) unidades básicas de 

saúde (UBS), Ampliar o número de ESB- Equipe de Saúde Bucal: de 4 

para 9; Implantar as ações do HumanizaSUS em 20% dos serviços 

municipais de saúde, Manter as condições técnicas, administrativas e 

físicas em 100% dos serviços de atenção básica, Implementar em 20% as 

ações e serviços da equipe do consultório na rua, 100% dos pontos de 

atenção à saúde mantidos e funcionando em condições adequadas, 

Acolher e tratar  100% dos usuários que buscam os serviços dos CAPS, 

Implementar as ações dos programas de saúde da mulher e criança em 

50% dos UBS e centros de saúde, Incrementar, manter e alcançar 80% o 

percentual de cura dos casos de hanseníase nos anos de coortes, assim 

como novos casos de tuberculose, Programas Da Atenção Secundária-

Construir, implantar e manter 1 UPA 24hs, Garantir a manutenção geral, a 

aquisição e reposição patrimonial de equipamentos e materiais 

permanentes para a UPA 24 hs Ipase, Manter em 100% as condições 
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físicas, administrativas e técnicas necessárias ao funcionamento do 

SAE/CTA, Operacionalizar em 90% com qualidade os serviços ofertados 

no CEM, tais como: realizar consultas médicas especializadas em no 

máximo 30 dias; entregar exames de Raio-X em no máximo 15 dias, 

Realizar sessões de reabilitação ortopédica a 100% dos usuários 

encaminhados ao serviço, Atender 100% das pessoas encaminhadas para 

tratamento e reabilitação de dependência química. Programas Da Atenção 

Terciária-PGRSS implantado em 30% dos serviços da unidade, Manter em 

100% as condições técnicas, administrativas, físicas e operacionais 

necessárias ao funcionamento dos serviços de atenção terciária. 

Programas Da Gestão Em Saúde- Realizar uma (01) oficina de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação do COAP, Criar 

mecanismos para garantir que 80% dos servidores disponham de 

condições adequadas de trabalho (ergonomia, luminosidade, conforto 

térmico, ventilação, etc.), Incluir 80% das demandas sociais definidas 

pelas conferências de saúde e atividades específicas do CMS na Política 

Municipal de Saúde, Solucionar em 90% as demandas recebidas. 

Programas Assistência Farmacêutica - Estruturar e organizar a assistência 

farmacêutica em 30% dos serviços públicos de saúde, Disponibilizar 100% 

dos medicamentos preconizados pela Fio Cruz, Adquirir e distribuir os 

medicamentos adotados pelo município para 100% dos serviços de saúde. 
Programas Da Vigilância Em Saúde- Manter mínimo de 90% de áreas 

cobertas nas ações de visita domiciliar e ponto estratégico, Ampliar em 

20% as ações e serviços de Vigilância em Saúde desenvolvidas em 

relação as ações necessárias conforme RENASES, Ampliar em 20% as 

ações e serviços de Vigilância Epidemiológica desenvolvidas em relação 

as ações necessárias conforme RENASES, Ampliar em 20% a cobertura 

de estabelecimentos com licença sanitária. 2º Garantir o Planejamento e a 

prestação de contas via os instrumentos de Gestão. 
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Na sequencia Secretaria de Assistência Social, Srª Khate Maria, expondo 

que a secretaria trabalha com a proteção básica para anteder toda a 

população de várzea grande. O Srº Elvio dos Anjos Técnico da sequencia 

na apresentação da secretaria mostrando a Meta para 2016, a secretaria 

trabalha com proteção social de prevenção e violação de diretos, para o 

ano de 2016 LDO, temos os programas apoio administrativo, proteção 

básica e a proteção social e especial, do apoio de administrativo que a 

parte da gestão da secretaria no manter os 4 conselhos da área municipal 

de várzea grande, para 2016 esta previsto mas 01(uma) construção de 

Conselho Tutelar. A proteção social básica ela trabalha com a prevenção, 

ela prevenir risco social, que são famílias que são atendidas em diversos 

territórios do município e elas recebem oficinas, palestras e após fortalecer 

vínculos familiares e comunitários, dentro do município de várzea grande 

tem 4 Centro de referencias CRAS, localizados No Bairro Cristo Rei 

abrangendo 65 bairros vizinhos, São Mateus 55 bairros vizinhos, Santa 

Maria com 80 bairros vizinhos e no Jardim Potiguar 94 bairros vizinhos. A 

previsão é aumentar o atendimento e fortalecer o vinculo familiares. Na 

proteção social básica todas as famílias que são referenciadas elas são 

cadastrado dentro dos sistemas Cadastro único, esse sistema e o cadastro 

junto com governo federal que consegue ter o beneficio uns dos benefícios 

é o Bolsa Família, hoje no sistema cadastro único tem 50.075,00 mil 

famílias cadastradas a previsão para o próximo ano e manter essa famílias 

e atualizar os seus cadastros, Bolsa Família possuem uma renda para 

pessoa extremamente pobre. Para o ano de 2016 Projetos Laços Maternos 

é um trabalho feitos para gestantes que necessitam de benefícios 

eventuais para auxilio maternidade, é um trabalho feito no centro de 

referencia nos territórios proporcionando orientando as mães em oficinas, 

enxovais. Projeto Mulheres Empreendedoras, com objetivo de oferecer 

cursos que pode favorecer as mulheres no mercado de trabalho. Programa 

de Mutirão da cidadania e praticidade ele irá envolver. Dando continuidade 
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as apresentações da audiência a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural Sutentável Srª Helen Farias Ferrreira, expõe sua 

Meta para LDO/2016, Melhorar o sistema e procedimentos de análise dos 

processos de licenciamento ambiental de acordo com tempo estabelecido 

por Lei.Implantar sistema de Gerenciamento de  fluxo de processos;Elevar 

as áreas de parques e reservas ecológicas no Município; Implantar 

programa de coleta seletiva através de convenio com associações e 

cooperativas de catadores, empresas privadas e a Prefeitura. (Cobrança 

MP);  Monitorar os processos de atendimento ao Ministério Público; 

Aumentar no número de PEV‟s instalados no Município; Aumentar as 

Ações de educação ambiental através de eventos em escolas, parques e 

comunidades; Realizar estudo das micro bacias do município, visando o 

reenquadramento dos corpos d‟água junto a SEMA- MT, apoiando o 

licenciamento ambinetal; Fortalecimento do COMDEMA (Conselho 

Municipal de Meio Ambiente); Elaboração de projetos de leis sobre 

licenciamento ambiental, logística reversa e arborização;  Aumentar as 

ações de fiscalização contra poluição (sonora, visual, água, solo e ar); 

Combater as queimadas urbanas- Prevqueimadas; Atendimento a 

denúncias; Atendimento ao Ministério Público; Aumento das fiscalização 

preventiva em atividades potencialmente poluidoras; Elaborar o Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural sustentável; Implantação e 

operacionalização do Programa Municipal de  Desenvolvimento Rural 

Sustentável; Regularização fundiária de áreas rurais (INCRA E 

INTERMAT); Aumento de atendimento ao pequeno produtor; Diagnóstico 

do potencial da agricultura familiar; Aumento da Capacitação dos 

pequenos produtores com convenio com SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural); Aumento no número de CAR (Cadastro Ambiental 

Rural) emitidos aos pequenos produtores; Aumento da extensão rural e da 

assistência técnica; Realizar ações conjuntas com a EMPAER visando 

atendimento aos produtores da Agricultura Familiar; Programa de 
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diversificação da agricultura familiar; Apoio a comercialização dos produtos 

básicos; Aumentar a participação dos pequenos produtores na central de 

abastecimento; Aumento para no minímo 30% a participação de produtos 

da agricultura familiar no abastecimento das escolas. Manter e apoiar a 

infra estrutura rural; Auxiliar a Reativação do conselho de segurança 

alimentar do município de Várzea Grande (Gabinete Prefeita); Orientação 

técnica e ações intermediárias entre o produtor e laboratório de análise de 

solo; Estruturação do SIM (Selo de Inspeção Municipal). Levantar o 

número de empreendimentos inspecionadas pelo SIM. Divulgação do SIM. 

Implantação do SIM. Não havendo mais nenhuma manifestação deu-se 

por encerrada a audiência publica ao meio dia, foi lavrado a presente ata 

que segue assinada pelo Secretario José Augusto de Moraes e pelo 

Superintendente de Orçamento Jaudson Soares da Silva, ressaltando que 

o registro dos presentes nesta audiência encontra-se em livro próprio. 

Várzea Grande, 14 de agosto de 2015.   

 

José Augusto de Moraes - Secretario de Planejamento 

 

Jaudson Soares da Silva – Superintendente de Orçamento 

 

  


