
Diante do atual cenário de Emergência de Saúde Pública decorrente da 

pandemia novo Corona vírus (Covid-19) declarada pela Organização Mundial da 

Saúde – OMS, e seguindo os protocolos e recomendações do Ministério da 

Saúde, a Prefeitura Municipal de Alcântaras realizará, por meio presencial e com 

limite de público, a audiência pública para a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual – LOA, para o exercício financeiro do ano de 2021. A mesma será 

realizada na Secretaria de Educação no dia 25 de agosto de 2020, às 10h da 

manhã. 

Afim de atender todas as recomendações e as medidas de distanciamento 

social exigidas pela Secretaria de Saúde, você terá que se dirigir até a Prefeitura 

Municipal e realizar um pré-cadastro para participar da audiência.  

A conferência estará disponível para a participação da sociedade no 

próprio site da Prefeitura, entre os dias 17 a 31 de agosto de 2020. 

Com essa nova forma de disseminação da informação, o público em geral 

poderá envolver-se e participar de audiência pública quantas vezes julgar 

necessário e sem sair de sua residência. As propostas poderão ser apresentadas 

nas diversas áreas da Administração Municipal, como saúde, educação, 

assistência social, dentre outras, acessando o site oficial do Município no 

endereço: https://alcantaras.ce.gov.br/.  

O instrumento de participação popular visa atender ao artigo 48 da Lei 

101/2000 conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo uma 

importante ferramenta de transparência da gestão fiscal, assegurando a 

participação dos cidadãos, que podem sugerir as prioridades que orientarão a 

elaboração da lei orçamentária para o próximo ano. 

A Lei de Orçamento Anual (LOA) estima as receitas e fixa as despesas do 

governo, a lei estabelece o detalhamento e a aplicação dos recursos do 

município em obras e ações para o exercício seguinte. Ela é elaborada com base 

nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ambos definidos pelo executivo, a partir de 

discussões com a comunidade.  

https://alcantaras.ce.gov.br/


A LOA é de extrema relevância para a cidade porque por meio do 

detalhamento é possível verificar as áreas e frentes que terão mais e menos 

recursos para serem aplicados, ou seja, é nesse momento que a sociedade 

poderá definir a real necessidade de cada aplicação. 


