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EDITAL Nº 13/2020 

DE 11 DE MAIO DE 2020 

COMISSÃO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO. ORÇAMENTO. FINANÇAS E 
CONTABILIDADE. 

Considerando a edição da Lei Complementar nº 
101, de 05 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, 
diploma este que integra o conjunto de medidas do Programa de Estabilidade Fiscal -
PEF, apresentado à sociedade brasileira e tem como finalidade a drástica e veloz 
redução do déficit público e a estabilização do montante da dívida pública em relação 
é:iO P,uuuiu i11i~11,u ô,uiu - Piô Uê:I 110:S:Sê:I ~WflUllliê:1 flé:.l(.;iUllê:IÍ, 

Considerando que a finalidade da citada lei não é 
outra senão a de proibir os entes da Federação, principalmente Estados e Municípios, 
de gastarem mais do que arrecadam, impondo limites, sobretudo, para o 
endividamento público: 

Considerando, por derradeiro, a necessidade 
imperiosa e inadiável de se adotarem estratégias, visando a emprestar maior 
transparência à gestão do dinheiro público; 

segmentos organizados da população, que a Comissão de Tributação, Orçamento, 

Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal, em obediência ao disposto nos 

arts. 9°, § 4° da L.C. Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e 166, § 1° da 

Constituição Federal, NO DIA 27 DE MAIO DE 2020, (QUARTA FEIRA). as 11 h00, 

no Plenário "Vereador Gilvan do Nascimento", da edilidade, localizada na Rua 

Virgílio Martins de Oliveira, nº 55, centro, realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, em 

que o Poder Executivo fará a explanação SOBRE O CUMPRIMENTO 

DAS METAS FISCAIS DO 1 ° QUADRIMESTRE OE 2020. 
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Esclarece que a referida audiência, em razão da pandemia do 
Coronavírus - COVID-19, em obediência ao Decreto de sua 
Excelência o Sr. Governador do Estado, de sua Excelência a Sra. 
Prefeita, da recomendação da Promotoria de Justiça de Francisco 
Morato e ainda do ato da Presidência e da Mesa da Câmara 
Municipal, será transmitida ao vivo, cujo acesso se dará por meio do 
site oficial desta casa, a saber, 
http://www.camarafranciscomorato.sp.gov.br, podendo qualquer 
cidadão interagir/manifestar por meio do telefone !011 - 4489-8888 -
Ouvidoria), por meio de mensagem na rede social do facebook e por 
ema.il -camarafrmorato@uol.com.br. 

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO, 
EM 11 DE MAIO DE 2020. 

JA Nl~fu DE SENE 
issão de Tributação, Finanças e Contabilidade -


