PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.850-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
VIRTUAL

O Prefeito Municipal de Congonhas do Norte, Estado de Minas Gerais, atendendo ao
disposto no inciso I, parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, torna
público:

Que será realizada no dia 15 de setembro de 2020, às 10:00 horas, através da
AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL para apresentação, discussão e participação popular na
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, nos termos da
legislação vigente.

A minuta do Projeto de Lei e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta pública
na página eletrônica: www.congonhasdonorte.mg.gov.br.

Excepcionalmente, a audiência pública será realizada de forma virtual, a fim de evitar
aglomeração física de pessoas, em face da atual situação de calamidade pública
decorrente da pandemia do novo coronavirus (Covid-19).

Será necessária inscrição prévia pelo e-mail orcamentocongonhasdonorte@gmail.com até
o dia 14/09/2020 para programarmos o envio do link de acesso. Dados a fornecer no email para a inscrição: nome do participante; órgão/entidade/comunidade que representa;
telefone para contato e e-mail.

Serão assegurados todos os meios de transparência e garantida a participação popular da
seguinte forma:

1- A audiência será realizada no prédio da Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte,
localizada à Rua João Moreira, nº 22, Centro, Congonhas do Norte/MG com a presença de
todos os Diretores Municipais e demais servidores, essenciais ao andamento dos
trabalhos, com observância das orientações de distanciamento, higiene e uso de
máscaras.
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2- A audiência será transmitida ao vivo através dos seguintes canais de comunicação:
a) Canal Youtube do Município de Congonhas do Norte;
b) Site

da

Prefeitura

Municipal

de

Congonhas

do

Norte

(www.congonhasdonorte.mg.gov.br).

3- Durante toda a duração da Audiência, os cidadãos poderão acompanhar a transmissão
e

encaminhar

dúvidas,

sugestões

e

colocações

através

do

e-mail:

orcamentocongonhasdonorte@gmail.com, que serão recebidos e lidos na própria
audiência, desde que:
a) contenham identificação do cidadão através de nome completo;
b) guardem pertinência com o assunto tratado;
c) não contenham termos ofensivos.

4- Casos omissos serão decididos durante a audiência pública.

5- Outras informações sobre a Audiência Pública Virtual podem ser obtidas através do
telefone (31) 98413 6406, no horário de 08:00 às 17:00.

6- A Audiência Pública Virtual não ultrapassará a duração de 02 horas.

Congonhas do Norte, 09 de setembro de 2020

Nelmar de Moraes Franco
Prefeito Municipal
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