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Editais

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2021

GILMADSON CRUZ DE MELO, Prefeito Municipal de Ibicoara, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:

CONSIDERANDO o quanto determina o §4º, do art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00- LRF que 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 nº 06/2020, reconheceu,
para fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade pública no País;

CONSIDERANDO que o objetivo principal neste momento de pandemia é a proteção da coletividade e
da saúde pública;

CONSIDERANDO as disposições da União, Estados e Municípios sobre medidas adotadas para
enfrentamento da COVID-19, em especial a restrição de AGLOMERAÇÃO de pessoas e

Buscando garantir a participação popular na apresentação e discussão dos relatórios de gestão fiscal
relativo ao 1º 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, a audiência pública conforme exigências
legais para discussão será disponibilizada durante 07 (sete) dias a contar do dia 10/02/2020, no site
oficial da Prefeitura www.ibicoara.ba.gov.br/site , através de um resumo digital acerca da
apresentação da audiência pública dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2021. Além
do resumo digital, no link estão à disposição da população os Relatórios de Gestão Fiscal, no link
https://www.ibicoara.ba.gov.br/Site/DiarioOficial , desde o dia 25 de maio de 2021. Assim, todo
cidadão poderá participar da Audiência Pública Eletrônica e ainda encaminhar suas dúvidas até o dia
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31 de Maio de 2021 para o endereço de e-mail: gabinete@ibicoara.ba.gov.br para isso é importante
informar no título do e-mail: Audiência Pública Eletrônica Relatórios de Gestão Fiscal 1º quadrimestre
de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara, 26 de maio de 2021.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
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