
 
 

DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL N° 065/2021 

DE 07 DE JULHO DE 2021 

 

Regulamenta a participação  popular durante 

os processos de elaboração do plano 

plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias 

e do orçamento anual, pelo período de 2021 a 

2024. 

 

 LEONIR KOCHE, Prefeito Municipal de Erval Seco, no uso de suas atribuições legais 

e considerando o disposto no parágrafo único do artigo 47 da Lei Complementar n° 101, de 04 

de maio de 2000: 

DECRETA 

 Art. 1° Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo, a participação popular, mediante 

realização de audiências públicas, no processo de discussão e elaboração do plano plurianual, 

leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual do Município, nos termos do Decreto. 

 Art. 2° A participação popular dar-se-á mediante a realização de audiência pública, 

organizada sob a forma de reunião na sede da Câmara Municipal de Vereadores desse 

município; 

 Art. 3° Por convocação aos representantes de cada comunidade, e na cidade 

representantes de bairros e demais entidades civis, limitando-se em número de 03 (três) 

participantes, respeitando os protocolos estabelecidos do Covid-19; 

 Art. 4° Os trabalhos, nas reuniões, obedecerão à seguinte ordem: 

I- Assinatura do livro de presença à medida que os participantes chegarem ao local; 

II- Abertura da reunião pelo representante do Poder Executivo; 

III- Escolha da mesa diretora dos trabalhos, composta de Presidente e um Secretário; 

IV- Estabelecimento, por consenso, das normas quanto à manifestação dos 

participantes; 

V- Registro, pelo Secretário, das diversas propostas apresentadas pelos 

participantes, com vista à inclusão nos planos de governo; 

VI- Seleção das sugestões ou propostas apresentadas para fins de inclusão no projeto 

de lei, sua leitura e aprovação; 

VII- Lavratura de ata sucinta contendo as deliberações tomadas pela maioria dos 

presentes, sua leitura e aprovação; 



 
 

Parágrafo Único. A maioria dos presentes poderá deliberar pela adoção de 

procedimentos diversos ou complementares aos previstos neste artigo. 

 

 Art. 5° Não serão permitidas manifestações de caráter político-partidário no recinto 

onde se realizarem as reuniões de que trata neste Decreto. 

 Art. 6° Os presentes, no dia da reunião, poderão eleger Conselho de Representantes 

para acompanhar a elaboração final dos projetos de lei. 

 Art. 7° O Prefeito Municipal poderá convocar os Conselhos de Representantes para 

debater e analisar a adequação dos pleitos selecionados às possibilidades dos recursos 

disponíveis. 

 §1° A audiência será formalmente convocada por Edital publicado no quadro onde se 

publicam os atos oficiais, na imprensa local e no site da Prefeitura Municipal. 

 §2° O local da reunião, horário, e a pauta para discussão, serão divulgados por todos os 

meios disponíveis. 

 Art. 8° As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão pelas próprias 

dotações do orçamento do vigente exercício. 

 Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 07 de Julho de 2021. 

 

 

 

Leonir Koche 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

Maíra Indiana Santos Behling 

Secretária da Administração e Coord. Geral. 


