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EDITAL Nº 002/2021
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONSIDERANDO o quanto determina no § 4º, do art. 9º, da Lei
Complementar n.º 101/00 – LRF:
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,
em audiência pública na comissão referida no § 1o do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.
CONSIDERANDO que diante da gravidade da pandemia, que vem se
espalhando por todos os Estados do Brasil, o Congresso Nacional,
através do Decreto Legislativo nº06/2020, reconheceu, para fins do
art.65 da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, ao
corrência do estado de calamidade pública no País;
OBJETIVANDO a proteção da coletividade e da saúde pública e
CONSIDERANDO as disposições da União, Estados e Municípios sobre
medidas a serem adotadas para enfrentamento da COVID-19, em
especial a restrição de AGLOMERAÇÃO de pessoas;
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, ESTADO DA BAHIA,
tendo em vista o disposto no § 4º do art. 9º e Art´s. 48 e 49, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, (LC 101/00), convida a todos os munícipes a
acompanhar a Audiência Pública que será transmitida através da página
https://youtube.com/channel/UCqROQ2QBtbCNU0yKP85Mn1Q, no dia
28/05/2021(Sexta-Feira) às 15h00min, onde será demonstrado e
avaliado o cumprimento de metas fiscais referentes ao 1º quadrimestre
de 2021.
Expede-se o presente Edital para amplo conhecimento público,
conclamado a participação popular para que se alcancem os fins
desejados pela legislação vigente.
Planalto - BA, 25 de Maio de 2021.

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DEMOCRÁTICA E HUMANA 2021 /2024

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OX02FSOWDON2RSJWWARRPG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

