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“Dispõe
sobre
a
Publicidade
da
Audiência
Pública para dar cumprimento ao quanto determina a
Lei da Transparência, e dá outras providências. ”
Essa administração vem adotando todos os critérios e
orientações do órgão local de saúde, que por sua vez também o faz sob orientações
dos demais órgãos superiores, visando minimizar os riscos de contaminação pelo
coronavírus (covid-19). Por essa razão, resolve suspender a presente audiência
pública conforme edital publicado em 16.03.2020 e prevista para o dia 31.03.2020,
até que a mesma possa ser realizada com segurança.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO - Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:
CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina a
Lei da Transparência;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica marcada para as datas e horários abaixo mencionados, AUDIÊNCIA
PÚBLICA com os objetivos descritos:
'LD¢VKVದ $XGL¬QFLD3XEOLFDSDUDGLVFXVV¥RVREUHDHODERUD©¥RGR
3URMHWRGH/HLGH'LUHWUL]HV2U©DPHQW£ULDVSDUDR([HUF¯FLR)LQDQFHLURGH


§1º. As audiências que trata o caput deste artigo serão realizadas no espaço do
auditório da Câmara Municipal desse município.
§ 2º. Ficam convidadas as autoridades desse município, bem como todos os
munícipes, contribuinte e entidades organizadas.
Art. 2º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio do Antonio, 16 de março de 2020.
José Souza Alves
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