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EDITAL N° 002, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre a Publicidade da Audiência
Pública, para dar cumprimento ao quanto
determina o § 4º do Art. 9º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA – Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:
CONSIDERANDO que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 4º
do art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
CONSIDERANDO que, a cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e avaliará
o cumprimento das metas fiscais;
CONSIDERANDO que o Decreto n° 20.240 de 21 de fevereiro de 2021 do Governo do
Estado da Bahia determinou, em seu artigo 3°, a suspensão de eventos e atividades que
geram aglomeração de pessoas, independentemente do número de participantes, durante
o período de 22 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º. A Audiência Pública para apresentação das metas fiscais alcançadas no 3°
(terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2020, convocada através do Edital n°
001 de 17 de fevereiro de 2021, ocorrerá de forma virtual, com transmissão ao público na
página

desta

Prefeitura

Municipal

da

rede

social

facebook

(www.facebook.com/prefeituradeserrolandia/), no dia 24 de fevereiro de 2021, a partir
das 14h.
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§ 1º. A sala virtual da audiência pública de que trata o caput deste artigo poderá ser
acessada através do link: https://meet.google.com/eww-eanc-tnv.
§ 2º. Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como todos os
munícipes, para dar ciência do quanto determinado do § 4º do art. 9º da LRF.
Art. 2º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serrolândia (BA), em 23 de fevereiro de 2021.

GILDO MOTA BISPO
Prefeito Municipal de Serrolândia
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