
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

COMUNICADO 
 
A Câmara Municipal de Presidente Bernardes, COMUNICA aos partidos políticos, entidades de 
classe, sindicatos, clubes de serviços, associações e a população em geral, nos termos do art. 48 
da Lei Complementar 101/00 – LRF, que se encontra em fase de analise, discussão e aprovação o 
Projeto de Lei nº 026/2022 que dispõe sobre a LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício 
de 2023.  
 
Convida para a reunião – AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada da seguinte forma: 
 

a) Conforme determina o artigo 15 e parágrafo único da Lei nº 2624/2022 (LDO 2023 – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias), que em face do isolamento requerido pela crise epidêmica, 
serão virtuais as audiências públicas determinadas no artigo 48, parágrafo único, I, da lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

b) No sitio eletrônico da Câmara Municipal, serão apresentados os projetos que poderiam ser 
iniciados no exercício de 2023, promovendo-se, em seguida, votação eletrônica de 
munícipes devidamente identificados;  

c) A AUDIÊNCIA PUBLICA terá a participação, através dos canais eletrônicos 
disponibilizados pela CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES: 

• Link no site da Câmara Municipal, contendo todos os documentos para leitura, 
analise e discussão: Projeto de Lei 026/2022 (Lei Orçamentária Anual 2023); 
Resumo Geral da Receita, Tabela Explicativa da Evolução da Receita; 
Demonstração da Despesa por unidades Orçamentárias, Tabela Explicativa da 
Evolução da Despesa; Detalhamento do Programa de Trabalho dos Poderes 
Executivo e Legislativo. 

• Email – secretaria@camarabernardes.sp.gov.br 

• Email – cmpb@camarabernardes.sp.gov.br 

• https://www.facebook.com/cmpbernardes/ 

• Telefones (18) 32621312 / 32621346 

• Site – (Aba) Sistema de Informação ao Cidadão 
d) A AUDIÊNCIA PÚBLICA, será realizada no dia 14/10/2022, às 19:00 horas, no Plenário 

da Câmara Municipal de Presidente Bernardes, sito à Rua Dr. Marcelo Drumond Tostes, 
nº 205, Vila São Vicente. 

 
Participe. A sua colaboração é muito importante para o direcionamento das ações de serviços 
públicos. 
 

Atenciosamente, 
 

Franthesco Aparecido Arminio Bresqui 
Presidente 
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