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Rio de Contas

Editais
Edital de Audiência Pública
Nº 001/2020 - LOA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS, Estado da Bahia, vêm a
público, em atendimento ao disposto no § único do Art. 48, da Lei 101 de 04 de maio de
2000 (LRF), e § único, inciso I, art. 48 da Lei Complementar nº 131/2009, informar que
será realizado no dia 28 de agosto de 2020, Audiência Pública, para esclarecimentos sobre
a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021.
Informações e esclarecimentos a respeito da audiência pública a seguir:
Objetivo
Esclarecer à sociedade, e discutir com a mesma, assuntos a respeito do projeto da Lei
Orçamentária Anual (LOA), obtendo subsídios adicionais, visando aprimorá-la.
Local
Em virtude do Decreto Municipal de nº 16, que proibiu a aglomeração de pessoas em
espaços públicos por conta da grave pandemia do coronavírus que assola o País e o mundo,
a audiência referida audiência pública será transmitida via internet através do link
http://www.contabilidadesupport.com.br/tv-support/rio de contas
Data e Horário
Data: 28 de agosto;
Horário: 09:00 – Abertura;
Horário: 10:00 – Encerramento;
Forma de Participação
1. A Audiência Pública será aberta a todos os interessados, devendo, para tanto acessar o
endereço eletrônico acima indicado na data e horário previstos nesta convocação;
2. As contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos poderão ser feitas de forma escrita por
todos os através do WatsApp nº 77 98127 1658, com a devida identificação do
participante.
3. As contribuições e ou esclarecimentos solicitados deverão ser limitados exclusivamente
ao tema desta Audiência;
4. A mesa diretora reserva-se ao direito de não atender solicitações ou esclarecimentos que
não tenham a ver com o tema desta Audiência.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Rio de Contas, 21 de Agosto de 2020.
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