ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIA (LDO) 2022.
Aos vinte de agosto de dois mil e vinte um, às doze horas, foi disponibilizado no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
Imperatriz,
o
link:
https://drive.google.com/file/d/1zuiFNYBms8VmV6Kjwp-1hoD_cAb9TTAg/view
onde consta o vídeo da audiência Pública para apresentação do projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022. Devido ao atual cenário causado pela
pandemia gerada pelo Coronavírus (Covid-19), em que foi declarada situação de
emergência pela Organização Municipal de Saúde e pelo Governo Federal na
forma da lei federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, recomendando que não
ocorressem audiências publicas presenciais, devendo assim, encontrar outra
alternativa. Dessa forma adotou-se a tecnologia de gravação digital, com espaço
para contribuições dos cidadãos, em caráter excepcional e temporário, para as
audiências públicas do Município de Imperatriz – MA. A audiência foi presidida por
Cristiane Ferreira e Heritany Brasil Reis. Cumprimentando a todos, Cristiane
apresentou o rito da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para
o ano de 2022 por meio da audiência pública, e explicando a possibilidade do envio
de sugestões por meio do link do orçamento participativo no site da prefeitura e
explicando a obrigatoriedade legal dessa audiência, baseada na Lei 101/2000 art.
48 § único, inciso I. Explanou sobre os conceitos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, bem como o que ela compreende. Em seguida foi
demostrado a ligação entre PPA, LDO e LOA. Heritany então com a palavra deu
continuidade a apresentação demonstrando os valores das receitas e despesas
para o ano de 2022 e em seguida apresentou os Anexo de Riscos Fiscais e
Providências. Após a explanação dos valores, Cristiane encerrou a audiência e
frisou que os cidadãos poderão contribuir por meio do link do orçamento
participativo que ficará disponível no site da Prefeitura Municipal. Logo após a
audiência foi encerrada, nada havendo para o momento, foi lavrada a presente ata.
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