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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 
 



 

Transparência 
 

      LC n. 101, de 4/05/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal): 

 

 Parágrafo único do art.48. A transparência será 

assegurada também mediante incentivo à 

participação popular e realização de audiências 

públicas, durante os processos de elaboração e de 

discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos. 

 

Audiência Pública 



   
 Prevista no art. 165, Inciso II da Constituição Federal, é o elo 

entre o Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual – 
LOA. 

 
 Compreende prioridades e metas programáticas, estabelece 

metas e resultados fiscais, orienta a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual e disciplina a execução orçamentária-
financeira. 

 
 O prazo de envio do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias ao Legislativo, pelo Executivo, está previsto na 
Lei Orgânica Municipal -  até 31 de julho de cada exercício 
(art.148 da LOMF). 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 



 

 

Processo Legislativo Orçamentário 

EMENDAS AOS PROJETOS DAS LEIS 
ORÇAMENTÁRIAS SOMENTE PODERÃO SER 
APROVADAS QUANDO: 
 

Compatíveis com o Plano Plurianual, com os planos 

estratégicos estabelecidos por Lei do Município,  

 

Indiquem os recursos necessários, sendo admitido 

apenas os provenientes de anulação de despesa (Inciso II 

do§3º do art. 166 da Constituição Federal). 

 

 
 



 

 

 

 

Na receita, tenham por fim a correção de erros ou 

omissões; 

 
Não movimentem valores relativos a pessoal e serviço da 
dívida sem que seja para corrigir erros ou omissões; 
 
Digam respeito ao último nível da classificação 
orçamentária apresentada. Assim, para aumentar recursos 
de programas, há que se fazê-lo em nível de projeto e 
atividade, pois o programa representa a soma dessas 
ações; 
 

Processo Legislativo Orçamentário 



 
Criem novos programas com diagnóstico do problema 
que busquem resolver; 
 
Não retirem recursos vinculados constitucionalmente à 
Educação e à Saúde; 
 
Não se refiram a recursos de convênios ou contratos 
previamente assumidos; 
 
Não alterem indicadores ou quantificações físicas 
incompatíveis com a previsão de gastos das ações; 

Processo Legislativo Orçamentário 



Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício 

de 2021 



 

Estimativa da Receita 
Orçamentária  

2020 

Arrecadação Estimado 

Prefeitura 870.550.000,00 

Uni-Facef 50.615.000,00 

FDF 20.358.120,00 

Sassom 4.711.683,00 

Feac 357.805,83 

Total Município 946.592.608,83 

2021 

Arrecadação Estimado 

Prefeitura 869.905.000,00 

Uni-Facef 52.252.655,00 

FDF 20.740.852,00 

Sassom 4.774.285,00 

Feac 347.288,09 

Total Município 948.020.080,09 



Receitas Próprias Projetado 2020 Estimado 2021 
% 

Variação 

Imposto Predial Territorial Urbano – 
IPTU 

120.581.823,11 131.279.280,62 8,87 

Imposto Renda Retido Fonte – IRRF 26.721.661,15 29.104.356,13 8,92 

Imposto Transmissão Inter Vivos – ITBI 20.591.898,15 22.108.009,61 7,36 

Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza 
– ISS  

104.682.867,12 114.092.873,85 8,99 

Total 272.578.249,53 296.584.520,21 8,81 



Receitas 

Transferidas 
Projetado 2020 Estimado 2021 % Elevação 

ICMS 141.073.784,05 153.770.424,62 9,00 

FPM 70.477.440,32 76.820.409,96 9,00 

IPVA 58.112.330,78 63.313.642,67 8,95 

TOTAL 269.663.555,15 293.904.477,25 8,99 



Algumas transferências a título de subvenções, 
auxílios e parcerias com o Terceiro Setor 

Ação 
Unidade 
Executora 

Programa R$ LDO 2020 R$ LDO 2021 

Transferências 
às Entidades 
Infantis 

Fundo da 
Educação 

Básica 

Educação 
Básica – 
Infantil 

59.250.000,00 65.271.000,00 

Transferências 
às Entidades – 
Saúde 

Secret. Mun. 
Saúde 

Rede de 
Atenção às 
Urgências e 

Serviços 
Especializados 

800.031,36 840.000,00 

Transferências 
às Entidades 
Assistenciais  

Fundo 
Municipal 

de 
Assistência 

Social 

Fomento. à 
Rede de 

Assistência 
Social – FMAS 

24.951.183,28 26.074.707,00 



 

 

 

 

LDO 2021 

 

Algumas ações e metas físicas 
previstas no Projeto de Lei em 

discussão: 
 



 

SECRETARIA MUN. DE 
EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
INFANTIL 



Realização de projetos de obras de construções e 
reformas ensino infantil 
 
Reforma e ampliação da creche do Jardim Paineiras 
 
Reforma e ampliação da creche Benedito Amaral 
(Aeroporto I) 
 
Reforma da creche do bairro Recanto Elimar 
 
Acessibilidade à edificações 
 
Aquisição e reposição de equipamentos eletrônicos e 
mobiliários diversos 
 
 

 
 
 

 



Aquisição de circuito pedagógico (playground) nas 
EMEIs 
 
Aplicação dos recursos do FUNDEB 40% e 60% 
 
Aquisição materiais didáticos diversif. (livros, revistas, 
jogos pedag., materiais) 
 
Aquisição do kit escolar do aluno (Fase I e II) 
 
Substituição do sistema de iluminação fluorescente das 
escolas p/ Led 
 

 
 
 

 



Contratação e reposição de profissionais da educação 
 
Congresso e/ou Seminário Anual Educacional (em 
conjunto com educ. fundamental) 
 
Nº de crianças atendidas pelas casas creches, creches e 
creches-escolas (11742 crianças) 

 
Subvenção ao CCI do Servidor Público 
 
 

 



 

SECRETARIA MUN. DE 
EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
FUNDAMENTAL 



Realização de projetos de obras de construções e 
reformas escolares 
 
Acessibilidade a edificações 
 
Adequação de 01 unidade escolar para oferta de 
Educação Integral 
 
Obra EMEB Frei Lauro 

 

Obra EMEB Frei Germano 

 

Obra EMEB Paulo Freire 

 

Aquisição de circuito pedagógico (playground) 

 



Aquisição e reposição de equipamentos eletrônicos e 
mobiliários diversos 
 
Reforma e adequação do Centro de Distribuição de 
Alimentos 
 
Instalação de um sistema de vigilância monitorada 
 
Aplicação dos recursos do FUNDEB 40 e 60% 
 
Formação continuada dos profissionais de ensino 
 
Atendimento alunos da rede munic. em projetos área 
musical (OCEM, Coral, Caicult) 
 

 



Atendimento alunos da rede munic. em instit. 
filantrópicas (contraturno escolar) 
 
Viagens e passeios pedagógicos 
 
Contratação de Servente-Merendeiras (10) 
 
Contratação de Nutricionista (1) 
 
Transporte escolar (alunos atendidos por ano) (1390) 
 
 
 
 
 



 

SECRETARIA MUN. DE 
AÇÃO SOCIAL 



Unidades estatais e de serviço a serem construídas, 
reformadas e Contrapartida (4) 
 
Unidades, serviços e conselhos devidamente equipados 
(24) 
 
Serviço especial para pessoas em situação de rua 
 
Número de famílias acolhedoras - Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora (30) 
 
Número de famílias atendidas com benefícios de 
transferência de renda mínima (1000) 
 
Número de pessoas atendidas com transf. de renda - 
Oxigenoterapia Domiciliar (150) 
 
 
 
 



Transferência às Entidades de Assistência Social 
 
Ações executadas pelo Conselho da Pessoa com 
Deficiência 
 
Transferências às Associações Comunitárias 
 
Transf. entidades que executam ações esportivas, 
culturais, educativas, lazer 
 
Número de velórios subsidiados 
 
 
 



 

SECRETARIA MUN. DE 
SAÚDE 



Reforma do Prédio do NGA-16 
 
Aquisição de novos equipamentos para as UPAs 
 
Reforma do prédio da Farmácia Municipal 
 
Construção de um hospital-dia para cirurgias eletivas 
 
Construção de um hospital municipal em parcerias com 
as IES (Instituições de Ensino Superior) 
 
Adequar necess.nutricionistas na rede públ.Contrat.de,no 
mínimo, 4 profissionais (1) 
 
100% dos medicamentos de Demandas Judiciais 
adquiridos tempo adequado p/ atend 
 
 
 



Construir o CRI Centro de Referência do Idoso 
 
Criação e Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família – NASF (1) 
 
Garantir a Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa com 
Estímulo Envelh. Ativo (15000) 
 
Garantir o funcionamento Central de Agendamento à 
distância (consultas/proced.) 
 
Implantar o Acolhimento, na fila de espera, em todas as 
unidades de saúde, PNH – Política Nacional de 
Humanização (5) 
 
Garantir a realização de pós-consulta, de acordo com 
protocolo estabelecido (20) 
 
 



Fomentar a participação de funcionários técnicos em 
cursos e congressos (12) 
 
Aumentar o acesso da população na 1ª consulta 
odontológica programática 
 
Garantir a manutenção e funcionamento do consultório 
odontológico móvel. 
 
Aumentar o número de gestantes realizando pelo menos 
7 consultas de pré-natal 
 
Garantir a adequação no número de médicos 
ginecologistas na Atenção Básica (22) 
 
Integrar as ações de incentivo à atividade física 
(Programa Vida Viva) (15) 
 
 
 



Realizar a adesão do município ao Programa Academia 
da Saúde 
 

Garantir 95% das crianças menores de 5 anos 
adequadamente vacinadas 
 

Contratação de Cirurgias Eletivas (1000) 
 

Construção/implantação do CAPS I (1) 
 

Construção/implantação do CAPS AD III - 24 hs (1) 
 

Construção/implantação do CAPS III (1) 
 

Implantar plantão odontológico 24 hs (1) 
 

Manutenção e Ampliação das Atividades de Saúde 
Mental 



Nota:  
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

 
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas 

diferentes modalidades são pontos de atenção estratégicos 
da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e comunitário 
constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a 
ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento 
às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo 

aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de 

crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são 
substitutivos ao modelo asilar. 

 



0CAPS I: Atendimento a todas as faixas etárias, para 
transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso 
de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com 
pelo menos 15 mil habitantes. 

0CAPS III: Atendimento com até 5 vagas de acolhimento 
noturno e observação; todas faixas etárias; transtornos 
mentais graves e persistentes inclusive pelo uso de 
substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com 
pelo menos 150 mil habitantes. 

0CAPS ad III Álcool e Drogas: Atendimento e 8 a 12 vagas 
de acolhimento noturno e observação; funcionamento 24h; 
todas faixas etárias; transtornos pelo uso de álcool e outras 
drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil 
habitantes. 

 

Fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-
programas/41146-centro-de-atencao-psicossocial-caps 
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SECRETARIA MUN. DE 
PLANEJAMENTO 

URBANO 



Execução dos projetos de pavimentações 
 
Calçada Segura 
 
Execução dos projetos de recapeamento de ruas e 
avenidas 
 
Execução dos projetos de recuperação de guias 
 
Manutenção do remendo asfáltico 
 
Realização dos serviços e projetos de obras de apoio à 
habitação 



 

SECRETARIA MUN. DE 
SERVIÇOS E MEIO 

AMBIENTE 



Obras e instalações na rede de iluminação pública (100) 
 
Manutenção dos serviços de canalização de córregos 
 
Manutenção dos serviços de iluminação pública 
 
Manutenção dos serviços de infraestrutura urbana 
 
Obras necessárias nos aterros sanitários 
 
Coleta de lixo e varrição 
 
Manutenção de praças e jardins 
 
Substituição da rede de galerias da Avenida Champagnat 



 

SECRETARIA MUN. DE 
ESPORTE, ARTE, 

CULTRA E LAZER 



Manutenção das atividades Culturais 
 
Manutenção dos próprios municipais 
 
Munícipes beneficiados pelo evento CarnaFranca (25000) 
 
Reforma da Praça da Juventude 
 
Reforma da Sede Administrativa da Divisão de Esportes 
 
Conclusão da Obra da Piscina do Santa Teresinha 
 
Manutenção de atividades esportivas 



 

Prioridades 2021 

Audiência Pública Prefeitura de Franca realizada em 07/07/2020 



0 Folha de Pagamento (servidores) 
0 Aplicação Obrigatória Saúde e Educação 
0 Pagamento da Dívida Fundada: R$ 7.490.177,70 em 

2019; média R$ 624 mil/mês (incluída a atualização 
monetária de juros) 

0 Parcerias com o Terceiro Setor (educação, assistência 
social...) 

0 Manutenção das escolas de Educação Infantil,  Ensino 
Fundamental e EJA 

0 Inauguração de 2 creches nos bairros Palmeiras e São 
Joaquim (total de 400 vagas) 

0 Ampliação do atendimento nas creches conveniadas 
totalizando 11.742 crianças atendidas; 

0 Manutenção dos repasses destinados a APAE 
(Educação Especial) 
 



0 Celebração de convênio com o MEC/FNDE, através 
das ações incluídas no PAR (Plano de Ações 
Articuladas), como reposição de mobiliário escolar, 
equipamentos tecnológicos, e, construção de novas 
unidades escolares no Município (escolas e creches) 

0 Manutenção dos servidores de saúde em geral 
0 5 residências terapêuticas. As residências foram 

inauguradas em novembro/2019 através de convênio 
com  a Fundação Espírita Judas Iscariotes. Outras 5 
residências terapêuticas devem ser inauguradas em 
2021; são pacientes psiquiátricos moradores do Allan 
Kardec que devem ser institucionalizados de acordo 
com a nova política de Saúde Mental 

0 CAPS AD III -  será inaugurado em julho ou agosto de 
2020, através de convênio com a Fundação Allan 
Kardec 



0 Manutenção das Unidades Estatais (CRAS, CREAS e 
CENTRO POP) 

0 Manutenção dos Serviços Socioassistenciais executados 
pelas Organizações da Sociedade Civil parceiras – Básica, 
Média e Alta Complexidade. Meta de atendimento de 
4896 pessoas, além dos usuários cadastrados após a 
implantação do Abordagem Social, prevista para 2021 

0 Manutenção do Programa Renda Mínima com meta de 
atendimento mensal de 1000 usuários 

0 Manutenção e ampliação do Benefício Temporário de 
Transferência de Renda às Famílias de Origem, Natural, 
Extensa e rede social, que possibilita a redução do 
período de acolhimento de crianças e adolescentes nos 
Serviços de Acolhimento Institucionais 

0 Manutenção e ampliação dos benefícios eventuais 
0 Serviços de Coleta de Lixo, Iluminação Pública, Remendo 

Asfáltico, Sinalização de Trânsito, entre outras 




