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Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021

PODER EXECUTIVO
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão
Fiscal
Audiência Pública
Convite para Audiência Pública Virtual
PREFEITURA DO MUNÍCIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS
DE LINDÓIA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Convite para a audiência pública Avaliação e Cumprimento
das Metas Previstas na LDO relativas ao 3º Quadrimestre de
2.020.
Considerando que, a Lei de Responsabilidade Fiscal
determina a realização de audiências públicas como forma de
assegurar a participação popular na elaboração dos Planos e
orçamentos;
Considerando a existência de pandemia do coronavírus
(COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial
da Saúde – OMS;
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 454,
de 20 de março de 2020, que declarou, em todo território
nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(COVID-19);
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 outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação;
Considerando a alta
coronavírus (COVID-19); e

escalabilidade

viral

do

novo

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;
CONVIDAMOS
A população em geral para participar da audiência pública
virtual da Avaliação e cumprimento das metas previstas na
LDO relativas ao 3º Quadrimestre de 2.020.
A audiência pública será transmitida ao vivo e
simultaneamente pela página oficial da Prefeitura no Facebook,
no próximo dia 25/02/2021 (quinta-feira), às 10:30 hs.
A audiência pública poderá ser acompanhada pela internet:
Pelo Facebook: www.facebook.com/ Prefeitura de Águas
de Lindóia
GILBERTO ABDOU HELOU – Prefeito Municipal
Horário de Execução da Orientação Preventiva: 10h20min
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Convite para Audiência Pública Virtual
PREFEITURA DO MUNÍCIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS
DE LINDÓIA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Convite para a audiência pública virtual para Prestação de
Contas da Saúde relativa ao 3º Quadrimestre de 2.020.
Considerando que, a Lei de Responsabilidade Fiscal
determina a realização de audiências públicas como forma de
assegurar a participação popular na elaboração dos Planos e
orçamentos;
Considerando a existência de pandemia do coronavírus
(COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial
da Saúde – OMS;
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 454,
de 20 de março de 2020, que declarou, em todo território
nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(COVID-19);
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 outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação;
Considerando a alta
coronavírus (COVID-19); e

escalabilidade

viral

do

novo

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;
CONVIDAMOS
A população em geral para participar da audiência pública
virtual para Prestação de Contas da Saúde relativa ao 3º
Quadrimestre de 2.020.
A audiência pública será transmitida ao vivo e
simultaneamente pela página oficial da Prefeitura no Facebook,
no próximo dia 25/02/2021 (quinta-feira), às 9:00 hs.
A audiência pública poderá ser acompanhada pela internet:
Pelo Facebook: www.facebook.com/ Prefeitura de Águas
de Lindóia
GILBERTO ABDOU HELOU – Prefeito Municipal
Horário de Execução da Orientação Preventiva: 08h50min

