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Sistema 
Único de 
Saúde 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Considerando a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, responsável pela pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde; 

 
Considerando o Decreto nº 46.973 de 16 de março de 2020, que reconhece a 

situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do 
contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo 
coronavírus (covid-19); 

 
Considerando o Decreto Municipal n° 5.088 de 16 de março de 2020, que 

declara “Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Piraí; 
 

Considerando a recomendação dos órgãos de vigilância para realização de 
reuniões administrativas não presenciais, (virtuais) utilizando-se dos meios tecnológicos 
de informação e de comunicação disponíveis, tendo por objetivo resguardar o interesse 
da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, 
(COVID-19), ante a necessidade de isolamento social; 

 
Considerando a necessidade de dar transparência sobre as ações realizadas 

e programadas relativas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus; 
 
A Secretária Municipal de Saúde de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, no uso 

de suas atribuições legais, vem por meio deste Edital, tornar do conhecimento público 
em geral, a realização da Audiência Pública de apresentação relativa à Pandemia-
COVID 19, referente às ações estratégicas, planejadas e desenvolvidas; dados 
epidemiológicos, e produção de atendimentos, considerando o início da Pandemia 
(março a maio 2020), que se realizará no dia 18 de junho de 2020, no horário de 14:00 
às 16:30 horas, através do Canal da Secretaria Municipal de Saúde no YouTube, 
mediante acesso pelo link: 
https://www.youtube.com/channel/UCRM8tSfGaZA7GFTh0zbkx0g. A seção de 
perguntas será realizada por meio do chat, compreendido no mesmo horário fixado para 
a Audiência Pública.  

 
 

Piraí, 08 de junho de 2020. 
 

 
Maria da Conceição de Souza Rocha 

Secretária Municipal de Saúde 
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