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EDITAL
E
DE
E CONVOC
CAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA
P
Nº. 00
01/2020 3º QUADRIM
MESTRE/20
019

“Dispõ
õe sobre a realizaç
ção da Au
udiência
Pública
a por pa
arte do Poder Ex
xecutivo
Municipal, para fins
f
de dem
monstrar e avaliar
as fiscais do 3º o cumprimento das meta
Quadrimestre de
e 2019, de acordo o § 4º do
d Respon
nsabilidade
e Fiscal
art. 9º,, da Lei de
(LRF) e dá outras
s providencias.”

A PREFEIT
TA MUNIC
CIPAL DE ITAMARI – ESTADO DA BAHIA
A, no uso de
d suas atrribuições
que lhe são
o conferidas por Lei,
CONSIDER
RANDO a obrigatoried
o
dade da mu
unicipalidad
de em cumprir o quanto determin
na o § 4º
d art. 9º, da
do
d Lei de Responsabil
R
lidade Fisca
al (Lei nº 10
01/2000);
CONSIDER
RANDO, qu
ue é dever do Poder Executivo
E
d
demonstrar
r e avaliar o cumprime
ento das
metas fisccais de ca
ada quadrim
mestre, em
m audiência pública na Comisssão de Contas
C
e
Orçamento
o da Câmarra e perante
e toda a sociedade;
CONSIDER
RANDO, que
q
transp
parência, por
p
meio da qual
d
disposição
da sociedade diversos meca
anismos de
e cunho
merecem relevo: a participaçção em audiências públicas
es gerencia
ais de maneira coeren
nte com o disposto
informaçõe
República e art. 48 da
a LRF;

a Administtração colo
ocará à
democrático
d
o, entre os
o quais
e a ampla divulgaçção das
n art. 37 da
no
d Constitu
uição da

CONSIDER
RANDO, que a publicidade é definida como
c
a divvulgação oficial
o
do ato
a para
conhecimento público
o, e início de
e seus efeitos externo
os, constituindo, sem dúvida,
d
requisito de
eficácia e controle da moralida
ade dos attos adminisstrativos, especialmen
e
nte, no toccante ao
aspecto financeiro;
R E S O L V E:
Art. 1º. Ma
A
arcar para o dia 19 de
d fevereiro
o de 2019, Audiência
a Pública para
p
fins do
d Poder
Executivo Municipal demonstra
ar e avaliiar o cum
mprimento das metass fiscais do
d 3º Quadrimesstre de 2019
9.
§ 1º. A au
udiência que trata o caput
c
deste
e artigo será realizad
da no espa
aço do auditório da
Câmara Le
egislativa de
este municíípio, às 10:00h.
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§ 2º. Ficam
m convidado
o todas as autoridade
es deste mu
unicípio, be
em como to
odos os mu
unícipes,
para dar ciê
ências do quanto
q
dete
erminado do
o § 4º do art. 9º da (LR
RF)
Art. 2º. Estte Edital en
A
ntra em vig
gor na data
a de sua pu
ublicação, revogadas
r
as disposiçções em
contrário.
REGISTRE
E-SE, PUBL
LIQUE-SE E CUMPRA
A-SE.

Gabinete da
d Prefeita Municipal
M
d Itamari - Bahia, 11 de
de
d fevereiro
o de 2020.

PALLOM
MMA EMMA
ANUELA UZEDA T. ANTAS
A
Prefe
eita Municipal
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