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AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DA LDO 2021 
 
 A Câmara Municipal de São Lourenço da Serra convida toda a 
população para a Audiência Pública de apresentação e discussão do 
Projeto de Lei nº 732/2020 que “ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2021”, a realizar-se no dia 27 de maio de 2020 às 10h, 
no Plenário da Câmara Municipal. 
 
 Informamos ainda que o uso de máscaras de proteção durante o 
evento é obrigatório e a audiência obedecerá ao distanciamento 
sugerido pelos órgãos oficiais de Saúde, bem como limitaremos o 
número de participantes se assim for necessário.  

 

O que é a LDO?  
 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 
É o instrumento de conexão entre o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento 

anual, pois estabelece a ligação entre o curto prazo (orçamento) e o longo prazo 
(PPA). A LDO orienta a elaboração da LOA. Fixa as metas e prioridades da 
Administração Pública. Dispõe sobre alterações na legislação tributária (previsão de 
novos tributos, alterações de alíquotas etc). Estabelece metas fiscais (diferença 
entre arrecadação prevista e gastos, exceto pagamento de juros). Quando a 
arrecadação é maior que o gasto, temos um superávit primário. Estabelece riscos 
fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. 

 
O Projeto é enviado até dia 30 de abril de cada ano à Câmara, que deve 

concluir sua votação até 30 de junho. Os trabalhos legislativos do primeiro semestre 
não podem encerrar sem a aprovação da LDO. 

 
O projeto da LDO é elaborado com o apoio do Departamento Municipal de 

Finanças, que fornece a previsão de Receita e as questões relacionadas à Dívida 
Municipal. 

 
Participem! A presença da população é muito importante na discussão e na 

apresentação de ideias para o aprimoramento do projeto. 
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