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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, vereador Francisco 

Waltéliton de Souza Pinto, no uso de suas atribuições regimentais, torna público o presente 

Edital de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto de Lei do Executivo Municipal 

que “CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, o 

qual se regerá pelas normas do presente Edital. 

 

DOS OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A ocorrência da audiência pública tem por finalidade abrir discussão com a sociedade 

civil, contribuintes municipais e demais Órgãos de Controle acerca da criação de Programa 

Municipal que permitirá ao devedor tributário municipal proceder com a antecipação legal de 

impostos para fins de compensação futura ou outro meio de arrecadação previsto. 

 

DO NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

A audiência pública ocorrerá por meio de ambiente virtual, com disponibilidade de 

acesso via internet para 100 (cem) pessoas, de cujo número de vagas já estará inclusos: 

 

11 (onze) vereadores municipais; 

 

02 (dois) participantes da Administração Municipal; 

 

02 (dois) participantes do MPE; 

 

02 (dois) participantes da DPE; 

 

FORMAS DE ACESSO 

 

Para acessar virtualmente à sala onde ocorrerá a audiência, o participante poderá 

acessar o ambiente por meio de computador ou dispositivo móvel, nos seguintes endereços: 

 

No computador: https://meet.google.com/yyq-tehb-xtn. 

 

Aparelhos com sistema android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=

pt_BR 

 

Aparelhos com sistema IOS: 

https://apps.apple.com/br/app/google-meet/id1013231476  

 

DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE LEI 
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Por meio dos sítios web https://www.parintins.am.leg.br/ e 

https://facebook.com/camara.deparintins, será disponibilizado o projeto de Lei que trata sobre 

a matéria a ser discutida na Audiência Pública. 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

As pessoas que desejarem apresentar sugestões e observações ao Projeto de Lei 

deverão encaminhar sua manifestação para o endereço audienciapublica@parintins.am.leg.br. 

 

O envio da sugestão deverá ser em texto simples, com narração lógica e resumida do 

assunto que visa debater, contendo a identificação do emissor e o Órgão que faz parte, se 

houver, até a data limite de 22 de junho de 2020. 

 

DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Por todo o exposto, convocam todos os interessados para discutir o assunto em 

questão, na data e hora acima especificados. 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, 19 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Vereador FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO 

Presidente da Câmara Municipal de Parintins 

https://www.parintins.am.leg.br/
https://facebook.com/camara.deparintins
mailto:audienciapublica@parintins.am.leg.br

