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2. Pauta

Informes 

Execução Orçamentária

Fórum Orçamentário

3. Debates

3.1.  Desembargador  Joás,  Presidente  do Tribunal  de  Justiça,  abriu  os  trabalhos  em seguida
Desembargador  Carlos Beltrão fez as saudações.  Em seguida foi  passada a Tony,  Diretor  de
Gestão Estratégica, deu as boas vindas e que fez a apresentação da metodologia da reunião.
Explicou um pouco sobre a resolução que criou os Comitês,  bem como suas atribuições.  Em
seguida apresentou uma proposta de calendário para os encontros dos Comitês que foi aprovado
pelos membros.

3.2  Gisele,  Diretora  de  Economia  e  Finanças,  apresentou  aos  membros  a  composição
orçamentaria e explicou que o repasse do duodécimo vem sendo repassado a menos, com um
déficit de R$ 23.486.632,00, e adiantou que o Presidente já está em diálogo com Governo do
Estado.  Diante  desse  déficit,  estão  sendo  revisto  os  contratos  e  demais  despesas  para  se
adequarem  aos  valores  repassados.  Em  seguida  foi  mostrada  a  execução  orçamentária  do
tesouro até maio consolidando todas as instâncias. Explicou também que o fundo será usado para
cobrir  despesas  com  benefícios,  já  que  os  recursos  do  tesouro  não  serão  suficientes.  Foi
explicado  que  as  planilhas  das  execuções  do  Tesouro  e  Fundo  Especial  até  Maio/2017  não
puderam  ser  impressas  pela  quantidade  de  informações,  mas  que  as  mesmas  seriam
encaminhadas por e-mail para todos os membros dos Comitês. Explicou também que o repasse
de 2017 ainda é o mesmo do ano passado. Desembargador Carlos Beltrão exaltou que o que foi
devido e deixado de ser repassado em 2016 não pode mais ser discutido, porém os valores para
2017 deverão ser discutidos pelos membros e levados a Presidência para que não haja perdas
novamente. Dr.Gilberto, membro do comitê, ressaltou que existem estudos da AMPB que indicam
que o Executivo teve incrementos na receita estadual e que o TJPB precisa brigar pelos devidos
valores. Dr.  Fabio Brito,  membro do comitê, alertou para a questão da arrecadação do fundo,
defendeu maior fiscalização na arrecadação dos custos. Ramalho, membro do comitê, solicitou
que o comitê encaminhe um oficio a Presidência para que o mesmo possa tomar as devidas
providências em relação ao repasse do duodécimo.  

3.3 Tony deu continuidade a reunião e apresentou para os novos membros o Fórum Orçamentário
e  sua  metodologia  para  2017.  Quanto  à  metodologia  do  Fórum,  Benedito  sugeriu  que  fosse
realizada  a distinção  das despesas correntes  e  as  de custeio.  Desembargador  Marcio  Murilo
ressaltou a participação do comitê.

4. Decisões/Deliberações

SOLICITANTE DESCRIÇÃO STATUS

DIGES Calendário de reuniões dos Comitês Orçamentários Aprovado
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