
 

 

  

  

PORTARIA Nº. 076/2020 

de 04 de Junho de 2020. 
 

SÚMULA: Dispõe sobre a normatização 
para fins de realização de Audiência 
Pública nos termos do Art. 9º, § 4º, da 
Lei nº. 101 de 04 de maio de 2000, em 
função das medidas de combate e 
prevenção ao contágio pelo Novo 
Coronavírus (Covid-19), e dá Outras 
Providências. 

 

APARECIDO ALVES PAULINO, Diretor Geral do Departamento 
de Agua e Esgoto Sanitário - DAES, do Município de Juína, Estado do Mato 
Grosso, no uso das suas atribuições legais. 

 
CONSIDERANDO, que nos termos do Art. 9º, § 4º, da Lei nº. 101 de 04 

de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todos os órgão devem por meio 
de Audiência Pública realizar demonstração e avaliação do cumprimento das 
metas fiscais; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 404, de 19 de 

março de 2020, no Decreto Municipal n º 412, de 24 de março de 2020 e no 
Decreto Municipal n,º 426, de 24 de abril de 2020 que tratam de medidas de 
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19); 
 

CONSIDERANDO que o isolamento social é considerado a principal 
estratégica de proteção e prevenção contra a contaminação do Novo Coronavírus 
– Covid-19; 
 

CONSIDERANDO, a determinação de limitação de acesso a pessoas e 
suspensão de reuniões e audiências públicas no âmbito do poder legislativo 
municipal; 
 

CONSIDERANDO a Orientação Técnica nº 04/2020 do TCE-MT em que 
recomanda que as audiências públicas pela internet refletem iniciativa oportuna e 
razoável; 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
RESOLVE:  
 

Art. 1.º Fica estabelecido que enquanto durarem as medidas 
emergenciais de combate e enfrentamento a contaminação pelo novo 
Coronavírus (Covid-19), as prestações de contas por meio de Audiências 
Públicas, estabelecidas Art. 9º, § 4º, da Lei nº. 101 de 04 de maio de 2000, 
no âmbito do Departamento de Água e Esgoto Sanitário do Município de 
Juína/MT, Autarquia Municipal instituída por meio da Lei Municipal nº. 
604/2001, serão realizadas por meio de postagem no site oficial 
www.daes.juina.mt.gov.br. 

Art. 2.º Deverá ser publicado para conhecimento de todos Edital 
de Convocação de cada Audiência, pelo Departamento de Administração do 
DAES, nos termos da Lei nº. 101/2000. 

Art. 3.º Será disponibilizado mecanismos de comunicação para 
fins de envio para os interessados em solicitar esclarecimentos ou fazer 
questionamentos. 

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário. 

       Gabinete do Diretor do DAES, Juína/MT, em 04 de Junho de 2020. 

Registre-se; 
Publique-se; 
Cumpra-se; 

 
 
 
 

Aparecido Alves Paulino 
Diretor Geral do DAES 
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REGISTRADO e PUBLICADO na data supra em local de costume. 


