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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 53ª - Tel: (77) 445-2212 - Centro
CEP: 46.200-000 - Condeúba-Ba

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA
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 com aumento de casos,
que ainda se vive por todos os Estados do Brasil;
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;
O Prefeito Municipal de Condeúba, buscando a ampliação das formas de
participação popular na apresentação e discussão dos relatórios de gestão fiscal relativo
ao 3º quadrimestre de 2021, além de dar transparência e continuidade ao processo de
controle das metas fiscais, torna público que, diante da necessidade das diversas
providências para restrição de circulação e aglomeração de pessoas, as audiências
públicas conforme exigências legais para discussão será mediante disponibilização de
um resumo digital acerca dos Relatórios de Gestão Fiscal do quadrimestre através do site
http://www.governodecondeuba.ba.gov.br/. Tendo em vista que o mesmo oferece uma
série de ferramentas de participação social e que permite à prefeitura ampliar o diálogo
com a sociedade civil na construção de políticas públicas.

Condeúba, 22 de fevereiro de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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