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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO – OP NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, 

REFERENTE À LDO (LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS) 2022 ATRAVÉS DE 

AUDIÊNCIA PÚBLICA  

CONSIDERANDO o princípio da gestão 

democrática da Cidade;  

CONSIDERANDO a necessária promoção 

da gestão compartilhada e o exercício 

da cidadania com vistas à concepção, ao 

planejamento e implantação de 

políticas públicas orçamentárias, nos 

moldes do artigo 1º da Lei 393/2016;  

CONSIDERANDO o objetivo de 

aumentar o interesse da sociedade em 

relação à gestão pública, para que haja 

o efetivo exercício da cidadania, nos 

moldes do inciso II, do artigo 2º da Lei 

393/2016; 

CONSIDERANDO estimular a 

participação popular de forma inclusiva, 

propiciando que a Administração 

Pública trabalhe de forma integrada 

para a satisfação dos interesses da 

população, nos moldes do inciso VII, do 

artigo 2º da Lei 393/2016;  

CONSIDERANDO que é um dos objetivos 

do Orçamento Participativo no 

Município de Alagoa Nova auxiliar na 

discussão, no âmbito da democracia 

participativa, na elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, nos 

moldes do inciso II do artigo 3º da Lei 

393/2016; 

A Prefeitura Municipal de Alagoa 

Nova, no uso de suas atribuições legais, 

em conformidade ao que assevera a Lei 

393/2016, concomitante à Lei Orgânica 

do Município, faz saber a todos que, por 

meio deste Edital de Chamamento 

Público, convoca todas as entidades 

civis organizadas, outros segmentos da 

sociedade, bem como os habitantes do 

município de maneira geral, a participar 

de audiência pública a ser realizada na 

Praça de Eventos “O Moraesão”, no dia 

23 de abril de 2021, às 09:00, com o 

objetivo de discutir a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO 2022, dentro da 

competência de atribuições das 

atividades do Orçamento Participativo 

do Município de Alagoa Nova.  

Alagoa Nova – PB, 16 de abril de 2021. 

        Francinildo Pimentel da Silva  

Prefeito Constitucional do Município 

de Alagoa Nova 

 

 


