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O PREFEITO
P
MUNICIP
PAL DE AL
LMADINA,, Estado da
d Bahia, Sr. MILTO
ON
SILV
VA CERQU
UEIRA, no uso de suas atrib
buições leg
gais, e in
nvocando os
Princ
cípios da Transparência e da Publicidad
de que re
egem a Ad
dministraçã
ão
Públlica, amparrado no artt. 48, § 1º
º, I da Lei Compleme
C
ntar nº 10
01/2000, qu
ue
esta
abelece que
e “a transp
parência se
erá assegurrada també
ém median
nte incentiv
vo
à participação
o popular e realização de audiências públicas, durante os
proc
cessos de
e elaboraç
ção e discussão dos
d
plano
os, lei de
e diretrizes
orça
amentárias e orçamentos”, to
orna públic
ca a realiização de AUDIÊNCIA
PÚBLICA, no dia
d 25 de SETEMBRO
S
de 2019 (quarta-fei
(
nício às 10
0h,
ra), com in
P
Verea
ador Raimu
undo Rocha (Espaço Cultural), cujo objetivo é revis
sar
na Praça
o orçamento para o exercício de 2020, com
c
base na Lei de
d Diretrizes
Orça
amentárias
s (LDO) e Plano Plurianual (PPA)
(
vige
entes. Nes
stes termo
os,
proc
cede-se co
om a prese
ente CONV
VOCAÇÃO pública de
e todos os
s munícipe
es,
orga
anizações sociais,
s
rep
presentanttes de bairrros e dem
mais repres
sentantes da
d
socie
edade civiil organiza
ada para participare
em desta audiência,, onde se
erá
poss
sível emitirr opiniões e formular sugestões sobre o te
ema propos
sto.
Regiistre-se, Pu
ublique-se e Cumpra--se.

nicipal de Almadina,
A
e 17 de setembrode
em
s
e 2019.
Gabinete do Prrefeito Mun

Milton Silva
S
Cerqu
ueira
Prefeito Municipal
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