
                    

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ITATI 

AVISO QUANTO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O estado de calamidade pública decorrente da pandemia do 
COVID-19 tem obrigado os entes governamentais, notadamente estados,   e os 
municípios a adotarem uma série de medidas em diversas áreas com o propósito de 
conter a sua propagação, entre elas, a proibição da realização de eventos com 
aglomeração de pessoas. 

Em que pese essa realidade, existe a necessidade de atendimento 
dos princípios da gestão democrática das cidades, previsto no art. 43, II, da Lei 
Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e da transparência da gestão fiscal 
estabelecido pela Lei Complementar nº 101, de 2000, que, entre outros 
instrumentos, se concretizam através de oitivas à sociedade, mediante a realização 
de audiências públicas, tanto nos processos de elaboração e discussão dos planos, 
lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos (art. 48, § 1º, I), como também para 
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais (art. 9º, § 4º). 

Assim, considerando que a nível nacional, e tampouco pelos órgãos 
de controle, não foi editada nenhuma norma que tenha autorizado o adiamento ou 
cancelamento das audiências públicas previstas pela LRF, e que existem vários 
meios digitais que possibilitam a reunião e manifestação dos cidadãos sem a 
necessidade de contato físico em ambiente virtual, atendendo satisfatoriamente aos 
princípios antes referidos, nossa recomendação é que, enquanto vigorarem as 
medidas restritivas à aglomeração de pessoas, as audiências públicas   LRF, tanto 
as que competem ao Poder Executivo, como as que são de iniciativa do Legislativo, 
sejam realizadas de forma virtual, mediante o uso de tecnologias que permitam a 
participação de qualquer interessado. 

Nesse contexto iremos publicar na pagina inicial desta página o 
relatório quadrimestral do Primeiro Quadrimestre/2020 de que trata o § 4º do artigo 
9º da LFR a partir do dia 21 de maio do corrente, para que a população possa tomar 
conhecimento e se manifestar através do CONTATO ou OUVIDORIA da pagina do 
município, até a data da apresentação da audiência no dia 25 de maio na Câmara 
de Vereadores, QUE NÃO PODERÁ TER AGLOMERAÇÕES E DEVERÁ 
OCORRER COM TODOS OS CUIDADOS SANITÁRIOS.  

    Atenciosamente 

                                                  Flori Werb 
                                           Prefeito Municipal 


