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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS VIRTUAIS
SOBRE O PROJETO DE LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
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PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL (PPA/2022 – 2025)

 
A Prefeitura do Municipal de Porto Velho, por intermédio
da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão-SEMPOG, no uso de suas atribuições legais e
consoante o que preceitua o parágrafo único do art. 48 da Lei
Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), combinado com o art. 165,
§2º/Constituição Federal, torna público que realizará nos
dias 18 e 20/05/2021, a partir das 18:30 horas,
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS VIRTUAIS, em caráter
excepcional, tendo em vista o estado de calamidade em vigor
em nosso município para enfrentamento da COVID-19,
estabelecido pelo Decreto n.º16.612/2020.
A Prefeitura Municipal de Porto Velho, para tanto, convida
a população, entidades em geral do Município de Porto
Velho e todos aqueles que desejarem participar das
audiências públicas virtuais, com transmissão ao vivo pela
internet, que poderá ser acessado pela página da Prefeitura
no seguinte endereço:
SEMPOG.PORTOVELHO.RO.GOV.BR. onde estará o
link disponível para transmissão, que será disponibilizado
em tempo oportuno.
Essas audiências têm o objetivo de colher subsídios e
informações visando à elaboração do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias–PLDO/2022, Projeto de Lei de
Orçamentária Anual–PLOA/2022 e Plano Plurianual-PPA
para o período de 2022 a 2025, sendo que a população
poderá participar e opinar de forma remota, enviando no
mesmo instante suas sugestões para a caixa de comentários
da transmissão (chat), e por meio de questionário também
disponível em SEMPOG.PORTOVELHO.RO.GOV.BR,
auxiliando, assim, a Prefeitura a identificar quais as áreas
prioritárias para aplicar os recursos de forma correta e dar
maior efetividade à gestão pública.
A abertura das audiências públicas virtuais e a coordenação
serão feitas pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão-SEMPOG, com a participação de vários
secretários municipais que poderão fazer exposição, tirar
dúvidas e trazer esclarecimentos sobre possíveis demandas que
surgirem no decorrer das referidas audiências.
 
Porto Velho, 29 de abril de 2021.
 
LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
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