
















































































































































































































































  MUNICÍPIO
GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL.

 

 

ATA DE AUDIENCIA PÚBLICA DA PREFEITIRA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 
DORES, QUE FOI REALIZADA NO DIA 20/06/2018 (QUINTA

OPORTUNIDADE FORAM APRESENTADOS E DESCUTIDOS ASSUNTOS 
RELACIONADOS À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO) E À LEI 

ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA)

Aos 20 dias do mês 
sindicato dos trabalhadores
Dores, com a presença dos Senhores Secretários Municipais, Representantes 
do Legislativo, funcionários, técnicos e outras pessoas interessadas, foi 
realizada a Audiência Pública para atendimento ao estabelecido pelo art.
paragrafo único, da Lei nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de 
proporcionar a transparência necessária na discussão para elaboração da LDO 
e LOA 2019. 

Os trabalhos foram abertos pelo Secret
Henrique Santana Oliveira,
importância da realização da 
legislação, além de tornar sempre transparente 
seguir passou para a explanação e esclarecimento sobre a Lei de
Orçamentarias e Lei Orçamentarias Anual para o exercício
Município de Nossa Senhora das Dores, para o Senhor 
Passos, Diretor Técnico, ressaltando as dificuldades para planejamento a longo 
prazo, colocando que o munic
recursos efetuados pela União e pelo Estado, ficando difícil 
programas. Foi explanado 

PPA: Lei do Plano Plurianual

É um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal. É o principal 
instrumento de planejamento de médio prazo de ações do governo.
Destinado a organizar e viabilizar a ação publica, com vistas a cumprir os 
fundamentos e os objetivos do município.
Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para 
um período de 4 anos. 
O PPA define as políticas públicas do governo para construir uma 
Senhora das Dores melhor, com base nos compromissos firmados na eleição.
 
 
 
 
 
 

 
ESTADO DE SERGIPE 

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES 
GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL.

 

BLICA DA PREFEITIRA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 
DORES, QUE FOI REALIZADA NO DIA 20/06/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 09:00H. 

FORAM APRESENTADOS E DESCUTIDOS ASSUNTOS 
À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO) E À LEI 
ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) 2019. 

 

Aos 20 dias do mês de junho de 2018, as 09h, nas dependências do
sindicato dos trabalhadores, situado no município de Nossa Senhora das 

, com a presença dos Senhores Secretários Municipais, Representantes 
do Legislativo, funcionários, técnicos e outras pessoas interessadas, foi 
realizada a Audiência Pública para atendimento ao estabelecido pelo art.
paragrafo único, da Lei nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de 
proporcionar a transparência necessária na discussão para elaboração da LDO 

Os trabalhos foram abertos pelo Secretário de Gabinete, Sergio 
Henrique Santana Oliveira, que cumprimentando a todos, ressaltou a 
importância da realização da Audiência cumprindo assim o determinado pela 
legislação, além de tornar sempre transparente aos interesses da população. A 
seguir passou para a explanação e esclarecimento sobre a Lei de
Orçamentarias e Lei Orçamentarias Anual para o exercício 
Município de Nossa Senhora das Dores, para o Senhor Jose 
Passos, Diretor Técnico, ressaltando as dificuldades para planejamento a longo 
prazo, colocando que o município depende totalmente das transparências de 
recursos efetuados pela União e pelo Estado, ficando difícil 

explanado  também a importância de todas as Leis.

Lei do Plano Plurianual 

um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal. É o principal 
instrumento de planejamento de médio prazo de ações do governo.
Destinado a organizar e viabilizar a ação publica, com vistas a cumprir os 
fundamentos e os objetivos do município. 
Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para 

O PPA define as políticas públicas do governo para construir uma 
melhor, com base nos compromissos firmados na eleição.
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BLICA DA PREFEITIRA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 
FEIRA) ÀS 09:00H. NA 

FORAM APRESENTADOS E DESCUTIDOS ASSUNTOS 
À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO) E À LEI 

de junho de 2018, as 09h, nas dependências do 
Nossa Senhora das 

, com a presença dos Senhores Secretários Municipais, Representantes 
do Legislativo, funcionários, técnicos e outras pessoas interessadas, foi 
realizada a Audiência Pública para atendimento ao estabelecido pelo art. 48 
paragrafo único, da Lei nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de 
proporcionar a transparência necessária na discussão para elaboração da LDO 

rio de Gabinete, Sergio 
que cumprimentando a todos, ressaltou a 

cumprindo assim o determinado pela 
aos interesses da população. A 

seguir passou para a explanação e esclarecimento sobre a Lei de Diretrizes 
 de 2019, do 

Jose Valmir dos 
Passos, Diretor Técnico, ressaltando as dificuldades para planejamento a longo 

ípio depende totalmente das transparências de 
recursos efetuados pela União e pelo Estado, ficando difícil realizar os 

de todas as Leis. 

um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal. É o principal 
instrumento de planejamento de médio prazo de ações do governo. 
Destinado a organizar e viabilizar a ação publica, com vistas a cumprir os 

Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para 

O PPA define as políticas públicas do governo para construir uma Nossa 
melhor, com base nos compromissos firmados na eleição. 



LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 
Vigência anual 
Conteúdo: Metas e prioridades a serem contempladas no 
Orçamento; orienta a elaboração do orçamento; alterações na legislação 
tributária; política e aplicação das agências financeiras de fomento. 
 
LOA - Lei Orçamentária Anual 
Vigência anual 
Conteúdo: Fixa os recursos financeiros no Orçamento Fiscal, no de Seguridade 
Social, e no de Investimentos das Estatais. 
Viabiliza a execução orçamentária e financeira. 
 

A seguir, passou a palavra para os demais presentes para 
apresentarem propostas para a elaboração das Leis, na qual deram opiniões 
sobre as varias possibilidades de incrementos dentro da realidade de um 
município de pequeno porte, solicitando melhorias para os bairros, ampliação 
no atendimento à saúde, esporte e lazer, entre outros. Terminados os debates, 
o Senhor Secretário de Gabinete, agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrado a Audiência, sendo lavrado a presente ata assinada pelas pessoas 
presentes, em lista de presença própria. 
 
 

 










