ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA 2022

Aos vinte e dois de setembro de dois mil e vinte um, às doze horas, foi
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Imperatriz, o link:
http://www.imperatriz.ma.gov.br/portal/orcamento-participativo/orcamento2022.html, onde consta o vídeo da audiência pública para apresentação do projeto
de Lei Orçamentária Anual 2022, da Função: Urbanismo, referente à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e ao Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social. A audiência foi presidida por Dailiane da Silva.
Cumprimentando a todos, Dailiane apresentou o rito da apresentação da Lei
Orçamentária Anual – LOA para o ano 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. 44 § único, inciso I. Falou ainda, sobre a
gestão orçamentária participativa Lei 10.257/2001, art. 44. Explanou sobre os
conceitos da Lei Orçamentária Anual – LOA, bem como o que ela compreende,
baseados na CF art. 165, inciso III, § 5º. Foi apresentado também, a estrutura do
projeto de lei que contém: mensagem, texto do projeto de lei e anexos. Em seguida
foi demostrado a ligação entre PPA, LDO E LOA, receita pública, despesa pública,
princípio do equilíbrio. Dailiane explicou ainda que a apresentação da LOA 2022
seria feita por meio de cinco audiências pública, divididas por função: saúde,
educação, saúde, urbanismo, assistência social e orçamento consolidado. E dando
continuidade à apresentação, demonstrou o quadro de despesas por funções de
governo e em seguida o quadro de ações e valores, apresentando os programas
tanto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social, para o ano de 2022. Esclareceu que o
material da apresentação ficará disponível para download no site. Após a
explanação dos programas com seus respectivos valores, Dailiane encerrou a
audiência esclarecendo que os valores poderão sofrer alterações, após as
manifestações, por meio do link do orçamento participativo que ficará disponível do
período de 22/09/2021 a 27/09/2021, e que após enviadas as manifestações, as
mesmas serão analisadas. Logo após a audiência foi encerrada, nada havendo
para o momento, foi lavrada a presente ata e anexada à mesma a lista com a
participação dos cidadãos.

Rua Godofredo Viana, 722/738, centro, Imperatriz - MA
www.imperatriz.ma.gov.br

