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DECRETO Nº 6.463, DE 28 DE MAIO 2021

Dispõe sobre a realização de consulta
pública para elaboração do Plano Plurianual

(PPA) 2022/2025 e Lei Orçamentária Anual

(LOA) 2022, de forma eletrônica.

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, g 1º, !, da Lei Complementar nº

101;

Considerando que Audiência Pública é um dos mecanismos de

controle e participação social na Administração Pública, cuja finalidade é permitir

ao particular a possibilidade de, pela manifestação democrática, participar da

construção de políticas públicas, garantindo o exercício da cidadania;

Considerando as disposições constantes no art. 48, & 1º, !, da Lei

Complementar nº101/2000, que prescreve o incentivo à participação popular e a

realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

Considerando a necessidade de assegurar a transparência da

gestão fiscal;

Considerando o disposto no art. 44 da Lei Federal nº 10.257, de 10

de julho de 2001;

Considerando a existência de pandemia do Coronavirus (Covid-19)

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

Considerando o Decreto Municipal nº 6.448, de 28 de abril de 2021

que dispõe sobre a prorrogação do Decreto nº 6.412, de 28 de Janeiro de 2021,

que declarou o estado de calamidade pública no Municipio de Baixo Guandu/ES,

para o enfrentamento da COVID-19;

Considerando que cabe ao Município a adoção de medidas

preventivas, de controle e contenção de riscos à saúde pública dos cidadãos,

buscando evitar a propagação do vírus;
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Considerando, por fim, que as medidas restritivas e de
enfrentamento a pandemia do COVID19 recomendam que as audiências

públicas sejam efetivadas na modalidade eletrônica/virtual.

DECRETA:

Art. 1º Em observância ao previsto no art. 48, & 1º, I, da Lei

Complementar nº101/2000 e tendo em vista as recomendações sanitárias de

enfrentamento a pandemia do COVID—19, fica instituída, em caráter excepcional,

a Audiência Pública Eletrônica ——APE.

ê 1º A APE consiste participação popular por meio eletrônico

através de preenchimento de formulário disponível no sítio eletrônico oficial da

Prefeitura de Baixo Guandu/ES (https://www.pmbg.es.gov.br/website), a partir

de 01/06/2021 até o dia 10/07/2021, em que os cidadãos poderão apresentar

sugestões para formulação de programas e ações de governo, ou
aprimoramento dos programas ou ações já existentes no Município.

é 2º Uma vez recebidas, as contribuições serão analisadas e

poderão ser incluídas nos Projetos de Lei que serão enviados para Câmara

Municipal.

é 3ºA página principal do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de

Baixo Guandu/ES, por ocasião da realização da APE de que trata o parágrafo

anterior, deverá conter um banner, em local de grande visibilidade, consignando

o link de acesso para preenchimento do formulário eletrônico de participação,

devendo publicar também Edital de Convocação/Convite para participação dos
cidadãos da APE.

Art. 2ºA participação é aberta a qualquer cidadão, representante

de órgãos públicos e da sociedade civil. Conteúdos ofensivos ou que não tenham

relação com o tema em debate ou que não sejam compatíveis com os requisitos

legais e técnicos atinentes à matéria serão desconsiderados.

Art. 3º Ao cidadão participante da APE, após o envio do formulário,

será assegurado a emissão de um comprovante eletrônico.

Art. 4º A administração Municipal deverá dar ampla divulgação à

realização da APE, seja por meio do Edital de Convocação/Convite supracitado,

seja por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura ou por qualquer outro meio
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que venha a estimular a participação dos munícipes no processo de elaboração

das peças orçamentárias.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal, mediante a observância e

prévia análise dos critérios técnicos, consolidará todas as
contribuições/propostas recebidas, devendo providenciar a elaboração das

peças orçamentárias e o posterior encaminhamento ao Poder Legislativo, em

estrita observância aos prazos legais.

Art. Gº As audiências públicas presenciais, neste momento
substituídas pela APE — meio de comunicação eletrônica - funcionam como

instrumentos de consulta e participação popular, como previstos na Lei de

Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei da Transparência

nº 131, de 27 de maio de 2009 e Lei de Acesso a Informação nº 12.527, de 18
de novembro de 2011.

Art. 7º Fica estabelecida e autorizada a convocação/convite para a
APE na forma deste Decreto.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Baixo Guandu, ES, 28 de maio de 2021

Prefeito Municipal de Baixo Guandu

REGISTRADA E PUBLICADA

Em, 18 de mmo de 2021
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FRANC Qi PRANDO FlNCO

Sec. Municipal de Administração


