Prefeitura Municipal de Itajuípe
1

Quarta-feira • 10 de Março de 2021 • Ano • Nº 3144
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
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• Republicação Da Ata Da Audiência Pública Para Prestação De
Contas Referente Ao 1º Quadrimestre De 2020.
• Republicação Da Ata Da Audiência Pública Para Prestação De
Contas Referente Ao 2º Quadrimestre De 2020.
• Republicação Da Ata Da Audiência Pública Para Prestação De
Contas Referente Ao 3º Quadrimestre De 2020.
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Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
14.147.946/0001-90

Ata da Audiência Pública para Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2020,
realizada aos 29 dias do mês de maio de 2020. Considerando o contexto da
pandemia de Coronavírus, as audiências públicas que eram realizadas
presencialmente foram substituídas, até a normalização ou controle da
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), pelo meio de comunicação
eletrônico, funcionando como instrumento de consulta e participação popular,
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, Lei de Transparência nº
131/09 e Lei de acesso à informação nº 12.527/11.
Considerando a necessidade de demonstrar claramente os dados referentes ao
1º quadrimestre de 2020, a Assessoria Contábil Visão Consultoria realizou
transmissão ao vivo dos dados, em 29 de Maio de 2020, às 09:30h (Horário de
Brasília), através de apresentação virtual na página oficial da Prefeitura de
Itajuípe no Facebook (link: https://www.facebook.com/itajuipeoficial), atendendo
aos

requisitos

de

publicidade

e

transparência

dos

referidos

dados

quadrimestrais.
Sem mais a tratar, a apresentação foi encerrada e sua gravação constando na
rede social da Prefeitura Municipal de Itajuípe, com publicação em vídeo.

Itajuípe, 29 de maio de 2020.
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Ata da Audiência Pública para Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2020.
Considerando o contexto da pandemia de Coronavírus, as audiências públicas que
eram realizadas presencialmente foram substituídas, até a normalização ou controle
da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), pelo meio de comunicação eletrônico,
funcionando como instrumento de consulta e participação popular, previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal nº 101/00, Lei de Transparência nº 131/09 e Lei de acesso à
informação nº 12.527/11.
Tendo em vista o agravamento das condições para reuniões públicas com
aglomeração de pessoas, a apresentação dos dados referentes à prestação de contas
do 2º quadrimestre de 2020 foi realizada através de publicação eletrônica dos dados,
com publicação eletrônica de slides no dia 30 de setembro de 2020, no Diário Oficial
do

Município,

através

do

link

www.itajuipe.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3015&c=369&m=0

,

constando publicado na página www.itajuipe.ba.gov.br/Site/DiarioOficial, com a
demonstração de informações e dados claros, autoexplicativos e de fácil
compreensão para avaliação do cumprimento das metas fiscais. A participação
popular foi estimulada mediante envio de sugestões ou solicitação de informações ou
esclarecimentos

de

dúvidas

através

do

e-mail

institucional

prefeitura@itajuipe.ba.gov.br, até o prazo de 15 de outubro de 2020 para sugestões
sou solicitação de informações e qualquer esclarecimento.

Itajuípe, 30 de setembro de 2020.
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Ata da Audiência Pública para Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2020.
Considerando o contexto da pandemia de Coronavírus, as audiências públicas
que eram realizadas presencialmente foram substituídas, até a normalização ou
controle da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), pelo meio de
comunicação eletrônico, funcionando como instrumento de consulta e
participação popular, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, Lei
de Transparência nº 131/09 e Lei de acesso à informação nº 12.527/11.
Tendo em vista o agravamento das condições para reuniões públicas com
aglomeração de pessoas, a apresentação dos dados referentes à prestação de
contas do 3º quadrimestre de 2020 foi realizada através de publicação eletrônica
dos dados, com publicação eletrônica de slides no dia 01 de março de 2021, no
Diário

Oficial

do

Município,

através

do

link

https://www.itajuipe.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3137&c=369
&m=0,

constando

publicados

www.itajuipe.ba.gov.br/Site/DiarioOficial,

na

com

a

página

demonstração

de

informações e dados claros, autoexplicativos e de fácil compreensão para
avaliação do cumprimento das metas fiscais. A participação popular foi
estimulada mediante envio de sugestões ou solicitação de informações ou
esclarecimentos

de

dúvidas

através

do

e-mail

institucional

conceito.consultoria2@gmail.com, até o prazo de 15 de março de 2021 para
sugestões sou solicitação de informações e qualquer esclarecimento.

Itajuípe, 01 de março de 2021.
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