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AVI_O_ N° 220'22
A PREFEITAMUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO', no uso de suas atribuiçôesf avisa que

! será realfzada Audiência Pública, em atendimento ao artigo 48 da lei de Responsabilidade
, Fiscal, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nava Ha:mbu ,na Rua
Almirante Barroso, n° 261, no dia 23 de agosto de 2022. terça-feira, às 18h30m, com a
seguinte pauta:
- Apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentáriias .exereício2023.

GABINETE,DA, PR:EFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGOt aos 02 (dois) dias
do mês de agosto do ano dia 2022.

FÁTI:MA DAUDT
Prefeita

FAUSTON GUSTAVO SARAliVA
Secretário, Municipal de Administração
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCíCIO DE 2023

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2022, às 18:40h, no Plenário da Câmara Municipal

de Novo Hamburgo, foi realizada audiência pública, em atendimento ao artigo 48 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de apresentar e discutir a Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) do município de Novo Hamburgo para o exercício de 2023. A notificação

da referida audiência foi publicada no Jornal NH, no dia cinco de agosto de 2022, aviso nO

32/2022, página 23. A audiência, que foi transmitida via YouTube e canal 16 da Net para toda

comunidade, teve início às 18h40min, quando o Secretário Municipal da Fazenda, Gilberto

dos Reis, saudou aos presentes e aos telespectadores dos canais de mídia da Câmara

Municipal. Leu o aviso publicado e informou que as sugestões e questionamentos deverão ser

enviados para o e-mail gilbertoreis@novohamburgo.rs.gov.br. O secretário afirmou que,

conforme previsto no Art. 165, 9 2, da Constituição Federal, a LDO compreende as metas e

prioridades da Administração Pública. A seguir expôs os dados das receitas, consolidada e

por entidade, bem como as despesas por órgão/entidade e geral, de recursos livres e

vinculados. Além disso, foi apresentado um gráfico referente ao crescimento da despesa de

acordo com cada órgão/entidade. Foram apresentados os índices constitucionais com

educação, saúde e pessoal. Também foi demonstrado o quadro das Receitas x Despesas e

em seguida foram apresentadas as despesas por programa, sendo eles de Gestão e

Manutenção e os Temáticos. Nada mais havendo a tratar, o secretário Gilberto abr" e aço

para questionamentos e, após, agradeceu novamente a presença de todos deu por

encerrada a audiência pública, às 18h55min.
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Audiência Pública da LDO 2023 em 23/08/2022
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