DECRETO n.º 34, de 23 de setembro de 2021.
EMENTA: Dispõe sobre a publicidade de Audiência
Pública sobre o cumprimento das metas ﬁscais do 2º
quadrimestre de 2021, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO, o § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
CONSIDERANDO a necessidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas ﬁscais quadrimestrais, em audiência pública.
DECRETA:
Art. 1º. Fica convocada para o dia 28 de setembro de 2021, Audiência Pública para
demonstração e avaliação do cumprimento das metas ﬁscais do Segundo Quadrimestre de 2021.
§ 1º. A Audiência Pública de que trata o caput deste artigo, em razão da pandemia
COVID-19, será realizada, virtualmente, através do Portal no Facebook e do Canal
no YouTube, todos da Prefeitura de Salgueiro, a partir das 09:00 horas.
§ 2º. Ficam convidados todas as autoridades, servidores públicos e demais interessados.
§ 3º. Ficam deﬁnidos os segue o link`s de acesso:
I - Facebook (hbps://www.facebook.com/PrefeituradoSalgueiro/)
II - YouTube (hbps://www.youtube.com/channel/UCzvTCFURCA02kyqWeW3IUiw)
Art. 2º. Determinar à ampla publicidade, bem como seja deixado no setor de Protocolo do Município, cópia do edital de convocação.
Art.3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2021.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.º 02/2021
AUDIÊNCIA PÚBLICA ON LINE
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
A Prefeitura Municipal de Salgueiro, através da Secretaria de Finanças e Secretaria
de planejamento e Meio Ambiente, em cumprimento do art. 48, parágrafo único, da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e
art. 44, da Lei n.º 10.257/2001 - Estatuto das Cidades, que dispõe sobre a transparência na gestão ﬁscal, torna público e CONVOCA a sociedade em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA ON LINE, para a apresentação da Avaliação do
Cumprimento das Metas Fiscais, referente ao 2º Quadrimestre de 2021 (maio a agosto).
CONSIDERANDO as medidas de combate ao Covid-19, com restrição de acesso
presencial, a Audiência será transmitida ao vivo, de forma on line, que poderá ser
acompanhada por meio da página do facebook (hbps://www.facebook.com/PrefeituradoSalgueiro/) e canal do YouTube (hbps://www.youtube.com/channel/UCzvTCFURCA02kyqWeW3IUiw) da Prefeitura de Salgueiro, no dia 28 de setembro de 2021
(terça-feira) às 09h00min.
Na oportunidade, contamos com a presente e a participação on line de toda a população, servidores, secretários e assessores, membros de conselhos municipais e vereadores neste relevante processo de desenvolvimento do Município.
Este edital será publicado e ﬁxado nos lugares de maior acesso público para o conhecimento de todos os contribuintes, bem como divulgado nas mídias e no portal
da Prefeitura de Salgueiro
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