Prefeitura de Coronel Macedo
AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA
Lei Orçamentaria Anual - 2021
A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2021, deve ser precedida de
Consulta Pública à população, com o objetivo de garantir a participação do cidadão, servindo de subsídio ao
planejamento do próximo ano.
No planejamento orçamentário, o administrador deverá estimar as receitas que o município espera arrecadar
durante o ano, assim como irá fixar os gastos a serem realizados com tais recursos, por departamentos e em
diversas modalidades e formas. O orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no Plano
Plurianual (PPA), seguindo as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Com o objetivo de qualificar os serviços ofertados pelo município, dando voz e protagonismo aos cidadãos, a
prefeitura adota mecanismos para conhecer e compreender as necessidades dos moradores da cidade. Por
meio de ferramentas que efetivam a participação da comunidade, a atual gestão está fortalecendo a escuta
popular.
Com a suspensão de eventos presenciais como medida preventiva à pandemia de Covid-19, a Prefeitura
Municipal de Coronel Macedo fará uma audiência pública em formato “digital” para possibilitar a participação
popular na elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021.
A audiência pública digital está prevista no Edital publicado na data de 11/09/2020 no diário oficial do
município e no site oficial da Prefeitura de Coronel Macedo.
Para participar, os interessados devem enviar alguns dados pessoais como nome e e-mail; marcar os tópicos
que consideram prioritários, em seguida, relatar suas sugestões, enviando tudo, para o seguinte endereço
eletrônico: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br.
O envio de sua participação, via e-mail, estará disponível ao público no período de 14 a 21 de setembro de
2020, por meio do e-mail contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br.
Envie sua Sugestão. Sua Opinião é muito importante para o Município.
Coronel Macedo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO
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ORGANIZADA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2021.
JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito do Município de Coronel Macedo, do Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o disposto no Decreto Municipal n° 53 de 23 de março de 2020, QUE DECLARA ESTADO
DE EMERGÊNCIA PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CORONEL
MACEDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
E em virtude das ações de isolamento sociais realizadas no município para o enfrentamento da pandemia da
COVID-19 (Novo Coronavírus), a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, por meio do Departamento de
Contabilidade, informa que a Audiência Pública do Projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 não
será realizada de forma presencial, entretanto visando a transparência necessária, no dia 11/09/2020, será
disponibilizado e-mail, da Prefeitura do Município de Coronel Macedo, a previsão de arrecadação e a
fixação da despesa, elaborado pelo Departamento de Contabilidade, nos mesmos moldes que são
utilizados quando da realização de forma presencial. Através deste material, a população terá a oportunidade
de conhecer o conteúdo proposta para a LOA, e participar do processo de elaboração da LOA - Lei
Orçamentária Anual.
A Participação popular se dará através do endereço eletrônico: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br,
onde, no período de 14 a 21 de setembro de 2020, as reivindicações da comunidade, bem como críticas e
sugestões poderão ser feitas diretamente pelo site da Prefeitura Municipal, conforme link disponibilizado.
Coronel Macedo, 11 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO
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