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Paraíso da Grande São Paulo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

                        A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, com sede 

nesta cidade, na Avenida República, nº 530, Centro, através da Secretaria de Finanças, CONVOCA a 

população para AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA a ser realizada no dia 28 de maio de 2.020, 

para apresentação da Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2020, 

atendendo, respectivamente, ao disposto no § 1º do artigo 48 e ao § 4º do artigo 9º da Lei 

Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme a Lei 

Municipal nº. 2.778 de 16 de março de 2015, regulamentada pelo Decreto 5.785 de 12 de Junho de 

2018. A adoção de AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA se faz necessária, considerando o atual 

quadro de enfrentamento à pandemia do COVID-19 vivenciado no território nacional, ressaltando que 

no âmbito deste Município, nos termos do art. 7º, §1º do Decreto Municipal nº 6.163/2020, há expressa 

previsão quanto à necessidade de adoção de medidas voltadas à redução do fluxo e aglomeração de 

pessoas nas dependências internas das repartições públicas. 

Em atendimento à legislação vigente, a AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 

observará os seguintes procedimentos e prazos: 

a) Local: Transmissão ao vivo na Página Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Isabel no 

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldesantaisabel/ e 

https://www.facebook.com/camarasantaisabelsp/, bem como, após a transmissão, permanecerá 

disponibilizado vídeo para visualização no Endereço Eletrônico da Prefeitura: 

https://santaisabel.sp.gov.br/portal/; 

b) Horário de início: 18h00min; 

c) Horário de término: 19h00min; 

d) Expositores: Adalberto de Lima, Secretário de Finanças e Adriana de Oliveira Lopes, Chefe da 

Contabilidade; 

e) Tempo total destinado para o somatório das exposições: 30 minutos; 

f) Participação da população: Após o tempo de 30 minutos destinado às exposições, a palavra será 

franqueada aos presentes para manifestações sobre o tema em debate; 

g) A solicitação de intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, deverá ser realizada por 

meio de requerimento justificando esta necessidade, endereçado ao Sr. Secretário Municipal de 

Finanças, até às 13 horas do dia 26 de maio de 2020,  junto à Secretaria  Municipal de 

Finanças, situada na Avenida República, nº 530, 1º andar, Centro, Santa Isabel, SP, no horário 

das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 às 16 horas e 30 minutos, atendendo ao disposto no 

artigo 7º da Lei Municipal  nº. 2.778 de 16 de março de 2015 e no artigo 8º do Decreto nº 5.785 

de 12 de junho de 2.018. 

h) A documentação relativa às discussões poderão ser consultadas no horário das 9:00 horas às 

16:00 horas, na Diretoria de Planejamento Orçamentário situada na Avenida República, 530, 1º 

https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldesantaisabel/
https://www.facebook.com/camarasantaisabelsp/
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Andar - Centro, Santa Isabel-SP, em conformidade com o inciso VII do artigo 3º da a Lei 

Municipal  nº. 2.778 de 16 de março de 2015 e Decreto 5.785 de 12 de Junho de 2018. 

 

Santa Isabel, 20 de Maio de 2020.   
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