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PROTOCOLO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PODER LEGISLATIVO

Secretário de Administração
SOUZA

Atenciosamente.

Momento que, a sociedade civil em geral, poderá auxiliar a Administração
municipal a identificar quais as áreas prioritárias, possibilitando melhorias constantes nos
investimentos e proporcionando melhor efetividade à gestão pública.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária, para o exercício 2023.

Honrado ao cumprimentá-la, pelo presente, encaminhamos para conhecimento e_
providências necessárias, EDITAL 001/2022, que convoca os cidadãos e a sociedade civil
constituída do município de Moju, para participarem da Audiência Pública Eletrônica, através
do site www.moiu.pa.gov.br - Prefeitura Municipal de Moju - Formulário de Sugestões para

SENHORA PRESIDENTE

Assunto: EDITAL 001 - CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA - LDO 2022

Moju/PA

Vereadora Presidente da Câmara Municipal de Moju

Senhora ELIOMAR CRUZ DA SILVA

Sua Excelência

Moju - Pa., 21 de março de 2022r
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T

MARI
Se

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADde 2022.

Responsabilidade Fiscal n 101 de 04 de maio de 2000, Lei da Transparência n 131 de 27 de
maio de 2009 e Lei de Acesso à Informação n 12.527 de 18 de novembro de 2011.

PREFEITURA MUNTCTPAI, DE MOJU
CNPJ n 05.105.135/0001-35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N 001/2022 - CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA LDO/2023

O Secretário Municipal de Administração no uso de
suas atribuições conferidas pela Exa. Sra. MARIA
NILMA SILVA DE LIMA—Prefeita Municipal de
Moju, que de acordo com o que lhe é conferido por
lei e com fundamento especial no Art. 76, inciso VI
e VII, da Lei Orgânica do Município de Moju - PA;

CONSIDERANDO a existência de pandemia do coronavirus (COVID-19), nos termos
declarados pela Organização Mundial da Saúde — OMS;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de (Hrtros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu

território;

COMUNICAMOS, que excepcionalmente e pelos motivos acima, não será realizada audiência
pública presencial na fase de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária—LDO para o
Exercício Financeiro de 2023, sendo substituída pela participação virtual, nos moldes dispostos
neste Edital.

A realização da audiência pública cumpre a legislação e respeita o princípio da transparência,
mas, neste momento, alinhado a todos os esforços que a Administração Pública vem adotando
para evitar a disseminação do coronavirus, o formato da audiência foi adaptado para ser
realizado pela internet. Assim, as audiências públicas, que antes eram realizadas
presencialmente, reuniam servidores públicos e eram abertas à participação da população,
serão substituídas por audiência pública eletrônica, por meio das sugestões através do
preenchimento do formulário abaixo.

Os cidadãos podem participar da Audiência Publica Eletrônica ora convocada e fazer
sugestões pela internet através do site www moju pa gov br, - Prefeitura Municipal de Moju -
Formulário de Sugestão para Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária,
para o exercício 2023, até às 23h59min do dia 11 de abril de 2022.

A participação da população irá auxiliar a Administração Municipal a identificar quais as áreas
pnontánas e possibilitar a melhoria constante dos investimentos, proporcionando maior
efetividade à gestão pública.

As audiências públicas, neste momento, realizadas por meio eletrônico, funcionam como
instrumentos de consulta e participação popular, sem caráter deliberativo, previstos na Lei de


