Orçamento Municipal
LDO 2021
ELABORAÇÃO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e prioridades da
administração pública municipal para o próximo exercício fiscal (2020), em consonância
com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA) e define a política de
aplicação dos recursos.
A Prefeitura Municipal, por meio da Unidade de Planejamento e Inovação comunica que
excepcionalmente este ano não será realizada audiência pública na fase de elaboração
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2021, em virtude da existência
de pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde
e da alta escalabilidade viral do coronavírus (COVID -19) e de acordo com os decretos
e recomendações, com medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento, da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), onde recomenda a suspensão de eventos públicos ou
particulares, de qualquer natureza, com reunião de público.
Dessa forma, a audiência pública presencial será substituída pelo meio de comunicação
eletrônico, através do envio de sugestões da população, juntamente com necessidades
trazidas pelos gestores de cada pasta, tomada em conjunto com suas respectivas
unidades e a realidade do município para a elaboração da Leis das Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para o ano de 2021.
As sugestões serão obtidas por meio do formulário abaixo, serão analisadas e a
proposta final encaminhada a Câmara Municipal de Vereadores para apreciação até o
dia 30/04/2020.
A sua participação é muito importante! Contribua com a nossa cidade!

Clique para saber mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Nome
Digite seu nome completo
Endereço
Digite seu endereço
CPF
Digite o seu CPF
Sexo

Selecione seu sexo
Faixa Etária
Selecione sua Faixa Etária
Bairro
Selecione o bairro
Cidade
Selecione a cidade
Profissão
Digite a sua profissão
Email
Digite o e-mail
Deseja receber email informativo? (Selecione)
Email Informativo
Gostaria de receber um email informativo?
O que você quer que seja prioridade na nossa cidade? (Selecione até 3
opções!)

Saúde

Educação

Desenvolvimento Urbano
Esporte e Lazer

Cultura

Desenvolvimento
Social

Ações de Preservação do
Meio Ambiente

Segurança

Emprego e Renda

Coleta Seletiva
Qualificação Profissional

Pavimentação

Saneamento Básico

Tranporte Público

Regularização Fundiária
Sugestão
Envie uma Sugestão

Verificação *
Digite o código da imagem abaixo

Drenagem Pluvial

Iluminação Pública

Acessibilidade

