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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Quixabeira, estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento ao artigo 48, § único, da Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), torna público e informa a
população em geral, em especial aos presidentes de sindicatos, associações,
cooperativas, e representantes de entidades religiosas, que estará promovendo a
realização de CONSULTA PÚBLICA ELETRÔNICA do dia 07 a 10 de abril de 2020,
com finalidade única e exclusiva de levantar junto aos munícipes ações e sugestões
para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – 2021.
As sugestões
deverão
ser
enviadas
para
o
endereço
eletrônico:
quixabeira.gov@gmail.com. O cidadão deverá ser previamente identificado com
(nome completo, CPF e email) em seguida apresentar sugestões para áreas
prioritárias com: (educação, saúde, social, meio ambiente, econômia, infraestrutura e
governança)
Gabinete do Prefeito Municipal de Quixabeira, em 06 de Abril de 2020.
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