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DECRETO Nº 6434/2021

DISPÓE SOBRE A PARTICIPAÇÃO
POPULAR DOS MUNICIPES DE
BAIXO GUANDU/ES, DURANTE O
PROCESSO DE ELABORAÇÃO E
DISCUSSÃOIDA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTARIAS DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, Estado do Espirito Santo, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e
considerando O disposto nO art. 48, é 1º, |, da Lei Complementar nº 101;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a transparência da gestão fiscal;

CONSIDERANDO o Decreto 6.412, de 28 de janeiro de 2021 que dispõe sobre
a prorrogação do Decreto nº. 6.268 de 13 de abril de 2020, que declarou O estado
de calamidade pública no Município de Baixo Guandu/ES, para enfrentamento
da COVlD-19;

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.838-R, de 17 de março de 2021, que dispõe
sobre medidas qualificadas extraordinárias pelo prazo de 14 (quatorze) dias para
O enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo
coronavírus (COVlD—19) em todos os Municípios do Estado do Espírito Santo, e
dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto nº 6429, de 17 de março de 2021, que dispõe sobre
medidas qualificadas extraordinárias pelo prazo de 14 (quatorze) dias para O
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) no Município de Baixo Guandu, Espírito Santo, bem como a
implementação do Decreto Estadual nº 4.838-R, de 17 de março de 2021, e dá
outras providências;

CONSIDERANDO a orientação de que sejam efetivadas audiências públicas —
na modalidade eletrônica/virtual — haja vista se tratar de obrigatoriedade prevista
em legislação federal, não relativizada durante a COVlD-19, dada a existência
de mecanismos que superem os limitadores do isolamento social e a inexistência
de liberação expressa deste momento imprescindível para a juridicidade das leis
orçamentárias que compõem O espectro do processo legislativo municipal
especial;

DECRETA:

Art. 1º A participação dos munícipes, durante O processo de elaboração e
discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, será realizada em
ambiente virtual, por meio do Facebook Oficial da Prefeitura Municipal de Baixo
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Guandu, ES (wwíacebookcom/pmbqes], cuja apresentação se dará em tempo
real, no dia 30 de março de 2021, às 09:00h.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Biaxo Guandu/ES, 29 de março de 2021.

LAS 35030"
Prefei o Municipalde Baixo Guandu
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PREFEITURA MUNICIPAEWDE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CER TIDÃO DE PUBLICA çÁo

(Publicação A/Íural — Art. 90, Lei 1380/90 — Emenda 013/2005)
7——

F RANCIELI PRANDO FINCO,
Secretária Municipal de
Administração por nomeação na
forma da Lei.

C E R T 1 F ] CA, ter sido afixado, na data infra, no Affural da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu — ES, o Decreto nº 6.434/2021, de 29 de Março de 2021, que ”Dispõe
sobre a participação dos munícipes de Baixo Guandu/ES, durante o processo de
elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 nos termos do
disposto no Art. 90, inciso 1], da Lei Municipal nº 1380, de 05 de abril de 1990 — LE]
OR GÁNICA MUNICIPAL.

Baixo Guandu (ES), 29 de Março de 2021.
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