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GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º
QUADRIMESTRE 2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI, visando aplicar o disposto no Artigo 48 e o seu Parágrafo
Único, da Lei nº 101 de 04 de Maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que diz:
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:
os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos.

Considerando a necessidade de isolamento Social neste momento de emergência de saúde pública;
Considerando que se encontra em vigor diversas restrições objetivando o enfretamento e o combate
ao Covid-19 (coronavirus), dentre as quais, a proibição de realização de reuniões e etc;
Considerando que o Tribunal de Contas da Bahia através de sua Assessoria Jurídica deu parecer
favorável para que as audiências públicas possam ser realizadas de forma virtual (on-line) com
transmissão ao vivo pela internet, com possibilidade de interação via chat, pelos canais da Prefeitura
Municipal (Facebook ou Youtube).
Vem convidar a todos os membros da sociedade organizada ou a quem este interessar, que no
dia 23 fevereiro de 2022, a partir das 15:00 (Quinze) horas, na página oficial Facebook da Secretaria
de Comunicação da prefeitura de Aramari (Secom Aramari), endereço eletrônico
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015826212857, estará sendo realizada a AUDIÊNCIA
PÚBLICA, envolvendo os diversos segmentos da sociedade, para discussão e apreciação do RELATÓRIO
DE GESTÃO FISCAL do 3º quadrimestre de 2021.

Aramari/BA, 22 de fevereiro de 2022

Fidel Carlos Souza Dantas
Prefeito Municipal
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