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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DA “LDO” - LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 

 

Aos vinte e oito dias de do mês de abril de 2020, com início às 10:00 horas, nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, foi promovida a Audiência 

Pública destinada à discussão do anteprojeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias do 

Município de Natividade da Serra para o exercício financeiro de 2021.  

Foram convidados para a participação “online” toda população em geral, os representantes 

de governo do Legislativo Municipal, além dos responsáveis pelas áreas de governo da 

Prefeitura Municipal e demais interessados nos debates e para apresentação de sugestões 

ao planejamento realizado pelo Poder Executivo.  

A Audiência Pública foi divulgada amplamente por afixação de editais nos locais de costume 

e publicação em jornal de circulação no Município - Jornal Diário de Taubaté, edição nº 

13,347 de 23 de abril de 2020. 

Considerando as medidas de combate ao COVID-19 que restringe o acesso presencial aos 

atos municipais, inclusive audiências públicas, no dia 22 de abril do corrente, o Anteprojeto 

de Lei e todos os seus anexos foram disponibilizados na íntegra para consulta dos 

interessados em nosso site oficial – natividadedaserra.sp.gov.br – onde qualquer pessoa 

poderia - durante o horário estabelecido - fazer sugestões e/ou solicitar explicações a 

respeito da proposta apresentada através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 

ao Cidadão – e-Sic – ou pelo Fale Conosco. Até a data do evento o site oficial obteve apenas 

49 acessos. 

No horário estabelecido, as 10:00 horas, foi aberta a sessão pública para eventual 

recebimento de sugestões ou solicitações de explicações sobre o tema em debate em nossa 

página eletrônica - obteve somente 28 acessos - porém, não houve qualquer manifestação 

de sugestões ou explicações sobre o presente tema. 

Após o final do horário determinado no edital, as 11:00 horas foi encerrado a presente 

sessão.  

Para atendimento à legislação, foi lavrada a presente ata com a participação dos técnicos 

responsáveis pelo planejamento municipal presentes ao ato público, mantendo o 

distanciamento mínimo necessário e também com as medidas de proteção como a 

utilização de máscara e higienização.    

  


