
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

OFÍCIO CIRCULAR N°003/2020/SEPLAN
          Tangará da Serra – MT, 24 de agosto de 2020.

Ao Exmo. Senhor(a)
Juiz(a) de Direito
Tangará da Serra/MT

Ref.: Elaboração e Discussão da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021.

CONVITE

Prezado (a) Senhor (a),

O Excelentíssimo Senhor Fábio Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra - MT em

cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000

(Lei  de Responsabilidade Fiscal),  vem convidar  Vossa Excelência para participar da  Audiência Pública de

elaboração e discussão do Projeto de Lei da LOA – Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a

despesa do município de Tangará da Serra para o Exercício Financeiro 2021, a ser realizada no Auditório

da Prefeitura Municipal localizado na Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa, no dia 28 de agosto do corrente ano,

com início às 16:00 horas.

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde que adotou medidas preventivas,

sanitárias e administrativas, bem como recomendações à Orientação Técnica Nº04/2020 do Tribunal de Contas

do Estado – MT que sugere alternativas de como proceder em relação as audiências públicas obrigatórias, e,

ainda em atendimento ao Decreto Municipal n°169, de 24 de abril de 2020.

 A referida audiência pública, será realizada como determina a Lei Orgânica do Município, a fim de

estimular  a  democracia  e  a  participação  da  população  na  gestão  dos  recursos  públicos.  Caso  desejar,

acompanhe através do link: https://www.youtube.com/c/PrefeituradeTangaradaSerra. 

Sem mais para o momento, esperando contar com vossa imprescindível participação, antecipo desde já
o meu agradecimento.

Atenciosamente,

OBSERVAÇÕES: 
É obrigatório a utilização da máscara;

Manter o distanciamento social de, pelo menos, um metro.
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