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O Prefeito Municipal de Itapitanga -Ba, no uso de suas atribuições legais e 

institucionais, torna pública a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA do Município, em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal – 

LRF e dos Limites Constitucionais, referentes ao 2º Quadrimestre de 2021. 

 

 

DOS PARTICIPANTES 

Art. 1º A Audiência Pública será aberta a toda a sociedade. 

 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º A Audiência Pública tem por objetivo dar ciência à sociedade da evolução dos 

números fiscais demonstrados e avaliando o cumprimento das metas fiscais do 

orçamento fiscal e da seguridade social ao final do segundo quadrimestre de 2021. 
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DO HORÁRIO E LOCAL 

 

Art. 3º A Audiência Pública realizar-se-á no dia 27 de Setembro de dois mil e vinte e 

um (27/09/2021), às 9:00 hs, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vereadores, 

situada a Praça Laudelino D dos Santos nº 74 – Itapitanga-BA. 

 

DO CONVITE 

Art. 4º A Prefeitura Municipal de Itapitanga -Ba convida os cidadãos Itapitanguense e 

a participares da referida Audiência Pública. 

§ 1º Considerando o atual cenário acarretado pela Pandemia do COVID-19 (Corona 

vírus), a audiência pública será realizada obedecendo aos padrões de exigências 

tanto para contenção da epidemia, como da reorganização e ajuste desse momento 

que atravessamos, conforme as determinações a seguir: 

I – Será disponibilizado álcool em gel na entrada do espaço; 

II – Será aferida a temperatura de todos os presentes, não sendo permitida a entrada 

das pessoas que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,8ºC; 

III – Caso esteja apresentando algum sintoma gripal, tais como: coriza, tosse, dor de 

cabeça, dor de garganta, espirros, congestão nasal, favor não comparecer e entrar 

em contato com o Disque COVID para maiores informações; 

IV – A ocupação dos assentos será feita respeitando a distância de um assento 

ocupado para dois assentos vazios, respeitando o distanciamento entre os 

participantes, limitando o número de participantes no plenário; 

V – Todos os participantes deverão estar utilizando máscaras e possuir seus itens 

pessoais de proteção. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 5º Este Edital de convocação encontra-se à disposição dos interessados no Diário 

Oficial do Município de Itapitanga através do endereço eletrônico 
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Gabinete do Prefeito do Município de Itapitanga-Ba, em 17 de Setembro de 2021. 
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JOSE ROBERTO DOS 
SANTOS 
TOLENTINO:98449109515
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