ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO-GP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2020
AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA - 2021

REFERENTE: A COLETA DE SUGESTÕES DA POPULAÇÃO PARA - ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA / 2021.
O Prefeito Municipal de Prainha, Estado do Pará, Exmo. Sr. Davi Xavier de Moraes:
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020, que
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06
de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, que
declara, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março, e o Senado Federal,
em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade Pública para os fins
do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do
Decreto Legislativo do Congresso Nacional nº 06, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 019, de 12 de maio de 2020, que Declara
Estado de Calamidade Pública no Município de Prainha para Fins de Prevenção e
Enfrentamento à Pandemia causada pelo novocoronavírus COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo Estadual nº 84 que reconheceu o estado de
calamidade pública no Município de Prainha;
CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de medidas de prevenção, controle e
enfrentamento a propagação do novo coronavírus entre seus munícipes;
Vem a público COMUNICAR, que pelo exposto acima, não será realizada Audiência
Pública de forma presencial para ouvir e receber propostas da população para a LOA
2021;
Ao mesmo tempo em atendimento ao disposto no artigo 48, da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) CONVOCA as entidades de classes e a população
em geral para participarem da construção da Lei Orçamentaria para o exercício
financeiro de 2021, no seguinte endereço: www.prainha.pa.gov.br, na aba Audiência
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loa-2021/ onde será disponibilizado um FORMULÁRIO para que os munícipes
apresentem suas sugestões e propostas no período de 02 a 12 de setembro de 2020.
A participação da população é fundamental para que a Administração possa
definir as prioridades e possibilitar a melhoria dos investimentos, proporcionando maior
eficácia na gestão dos recursos. Qualquer dúvida ou esclarecimento podem ser
solicitadas através do E-mail: pmprainha1720@gmail.com e do celular (93) 98419-7107
falar com Cristiano, os subsídios e sugestões serão analisados e, se for o caso,
obedecendo as normas de finanças públicas, em especial o Plano Plurianual, serão
inseridos no Projeto de Lei que será encaminhado à Câmara Municipal.
Prainha, em 31 de agosto de 2020.
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