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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 001/2020 PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO 

DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS — LDO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 

“Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública Eletrônica, para 

dar cumprimento ao quanto determina o § 1º, inciso I, do Art. 48º, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é dá outras 

providencias.” 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ANAJÁS – Estado do Pará, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que: 

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 1º inciso I, 

do Art. 48º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Nº 101/2000); 

CONSIDERANDO, a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular 

na discussão para a apreciação e deliberação da LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIA (LDO) 

PARA O EXERCICIO DE 2021; 

CONSIDERANDO, excepcionalmente, em obediência às orientações das Autoridades de Saúde, 

no sentido de adotarmos medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 

contingenciamento, no âmbito do poder Executivo, da pandemia de doença infecciosa viral 

respiratória, causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), evitando-se aglomeração de 

pessoas; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica estabelecida a abertura nos dias 20 a 22 de abril de 2020, audiência pública 

eletrônica da LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIA (LDO) PARA O EXERCICIO DE 2021. 

§ 1º - As sugestões na elaboração da LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício 

de 2021 poderão ser encaminhadas via formulário eletrônico disponível no site oficial da 

Prefeitura Municipal, no período de 20 a 22 de abril de 2020, através do link: 

https://anajas.pa.gov.br 

§ 2º - Fica disponibilizado no referido site o Projeto de Elaboração das Diretrizes de 2021 e 

roteiro para a participação eletrônica dos cidadãos. 

Art. 2º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em 

contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Anajás/PA, 17 de Abril de 2020. 

 

 

 

MARIA JACY TABOSA BARROS 
       Prefeita Municipal 
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