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x Edital de Audiência Pública - Apresentação da demonstração de
resultados e avaliação das metas fiscais do 1º. Quadrimestre do Exercício
de 2022.
x Edital de Audiência Pública - Informamos já haver notificado o
representante do Sindicato (Sinserv), o qual deverá comparecer
acompanhado de assessores e do responsável pelo relatório
apresentado, em atendimento ao acordado em reunião do d 10.03.2022
para apresentação e justificativa do mesmo.
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
“Dispõe sobre a Audiência Pública para dar
prosseguimento às discussões sobre o Piso Salarial aplicado aos
profissionais do magistério”

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 a necessidade de proporcionar aos contribuintes, a mesma terá também transmissão
em tempo real através do link https://www.youtube.com/watch?v=a_aNfwy0TgE.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica marcada para o dia 25.05.2022 às 19:00 as, audiência pública para:
1 - Apresentação da demonstração de resultados e avaliação das metas fiscais do 1º. Quadrimestre do
Exercício de 2022;
§1º. A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da Câmara Municipal
desse município, às 19.00 horas.
§ 2º. Ficam convidadas as autoridades desse município, bem como todos os munícipes, para dar tomarem
ciência do quanto determinado do § 4º. do Art. 9º da (LRF).
§ 3º. Conjuntamente com a mesma será apresentado informações quanto as atividades de saúde e sua
execução orçamentária-financeira do mesmo quadrimestre.
Art. 2º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio do Antônio, 24 de maio de 2022.
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito Municipal
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
“Dispõe sobre a Audiência Pública para dar
prosseguimento às discussões sobre o Piso Salarial aplicado aos
profissionais do magistério”

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 a necessidade de proporcionar aos contribuintes, a mesma será também transmissão
em tempo real através do link https://www.youtube.com/watch?v=a_aNfwy0TgE.
CONSIDERANDO, a demanda dos profissionais do magistério quando a adequação do piso salarial fixado
pelo Governo Federal, convidamos de uma forma especial os professores, os pais de alunos, vereadores
e demais interessados ao pleno conhecimentos dos fatos noticiados através das redes sociais.
Considerando ainda que a urgência se dá em virtude da possibilidade de interrupção das aulas presenciais;
Senhores pais, a presença dos senhores é indispensável, compareça.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica fixado o horário das 18.00 hs. do dia 25.05.2022 no salão do plenário da Câmara Municipal;
1 – Informamos já haver notificado o representante do Sindicato (Sinserv), o qual deverá comparecer
acompanhado de assessores e do responsável pelo relatório apresentado, em atendimento ao acordado em
reunião do d 10.03.2022 para apresentação e justificativa do mesmo;
2 - notificado também os representantes da APLB, que também deverá comparecer acompanhado de
assessores e do responsável pelo relatório apresentado, em atendimento ao acordado na audiência pública do
dia 10.03.2022, para apresentação e justificativa do mesmo;
Art. 2º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio do Antônio, 24 de maio de 2022.
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito Municipal
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