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Editais
EDITAL DE SUGESTÃO POPULAR PARA
ELABORAÇÃO DA LDO – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
CONSIDERANDO o quanto determinado no Art. 48, § 1o, I da Lei Complementar
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

CONSIDERANDO o quanto determinado no Art. 44 da Lei Federal nº 10.257 de
10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidades:
Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a
alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates,
audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para
sua aprovação pela Câmara Municipal.

CONSIDERANDO que diante da gravidade da pandemia, que
vem
se
espalhando por todos os Estados do Brasil, o Congresso Nacional, através do Decreto
Legislativo nº 06/2020, reconheceu, para fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no País;
OBJETIVANDO a proteção da coletividade e da saúde pública e
CONSIDERANDO as disposições da União, Estados e Municípios sobre medidas a
serem adotadas para enfrentamento da COVID-19, em especial a restrição de
AGLOMERAÇÃO de pessoas;
O Prefeito Municipal de Morpará, buscando a ampliação das formas de
participação popular na elaboração da LDO, além de dar transparência e continuidade ao
processo de planejamento municipal, torna público que, diante da necessidade das
diversas providências para restrição de circulação e aglomeração de pessoas, as
audiências públicas conforme exigências legais para discussão das propostas da Lei de
Diretrizes Orçamentárias no momento não poderão ser realizadas da maneira costumeira,
sendo a participação popular na construção do Projeto da LDO para 2021 garantida
mediante recepção de sugestões via e-mail.
Assim, todo cidadão poderá participar da Audiência Pública Eletrônica,
encaminhando suas proposições (em anexo formulário sugestivo) até a data de 30 de
abril de 2020 para o endereço de e-mail a seguir:

gabinete.morpara@gmail.com
As sugestões serão consolidadas no Projeto enviado ao Legislativo.
IMPORTANTE informar no título do e-mail: Audiência Pública Eletrônica LDO 2021
Morpará, 15 de abril de 2020.

Sirley Novaes Barreto
PREFEITO
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QUESTIONÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E ELABORAÇÃO DA
LDO 2021
Este questionário tem o objetivo de ajudar a Prefeitura Municipal de Morpará a
elaborar a lista de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021.
Contamos com sua valiosa contribuição para identificar as prioridades do
Município.
DADOS DO CIDADÃO
Suas informações pessoais não serão utilizadas para qualquer fim.
01 - Qual o seu Nome (Opcional)
02 – Área da sua residência (Obrigatório)
Urbana
Rural
Bairro/Localidade (Obrigatório)

ÁREAS PRIORITÁRIAS
1 - Na sua opinião, qual a área onde a Administração Municipal deve concentrar
maiores quantidades de recursos financeiros?
o Desporto
o Trânsito
o Segurança
o Saúde
o Assistência Social
o Segurança pública
o Habitação
o Educação
o Trabalho
o Desenvolvimento comercial e industrial
o Cultura
o Esporte e Lazer
o Meio Ambiente
o Turismo
o lnfraestrutura urbana
o Agricultura e pecuária
o Comércio e Renda
o Outro e/ou Considerações
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2 - Com relação as obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2021,
na sua opinião o que seria mais importante?
o Asfalto
o Asfalto no interior/rural
o Calçamento no interior/rural
o Drenagem
o Escolas e creches
o Postos de saúde
o Iluminação Pública
o Construção de Parques Recreativos e Cultura
o Outro:

3 - Dentro dessas obras, indique o local onde você entende que elas deveriam ser
realizadas (informe o nome da rua, do bairro, do distrito e, caso deseje, informe o
tipo de obra e o benefício que ele traria para o Município):
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