
EDITAL N° 002/21. 

 
Comunica a comunidade em geral para 
audiência pública referente avaliação 
do cumprimento das Metas Fiscais 
constantes na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Exercício de 2020, e 
dá outras providências. 
 

LEANDRO BOTEGA, Vice-Prefeito em exercício do Município de 
Roca Sales, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, considerando: 

 
- o disposto no art. 19, da Lei Municipal nº Lei nº 1.811/19, de 09 

de outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2020, do Município de Roca Sales; 

- o § 4º, do art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, que rege sobre a transparência da gestão fiscal dos Órgãos Públicos, através da 
divulgação dos seus atos; 

- o Decreto nº 1487/02, de 06 de agosto de 2002, que regulamenta 
a participação popular nos processos de elaboração e discussão do Planejamento 
orçamentário, urbanístico e de outros atos de competência do Poder Executivo; 

- o Decreto Municipal nº 2.608/20, de 13 de maio de 2020, que 
dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19) no 
âmbito da Administração Pública Municipal. 

 

C O M U N I C A. 

 
01 - A comunidade em geral, da realização de Audiência Pública, a 

ser realizada às 18.00 horas do dia 22 de fevereiro de 2021, tendo por local as 
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, sita à Rua Eliseu Orlandini, nº 28, 
cidade de Roca Sales, mediante a disponibilização a todos os cidadãos, a partir do dia 
12 de fevereiro de 2021, da documentação necessária para avaliação do cumprimento 
das METAS FISCAIS estipuladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao 3º 
(terceiro) quadrimestre do exercício de 2020; 

02 - Os relatórios para análise serão afixados no quadro mural da 
Prefeitura Municipal de Roca Sales, publicados no Portal da Transparência no site 
www.rocasales-rs.com.br e poderão ser retirados em horário de expediente normal da 
Câmara de Vereadores, sendo que eventuais dúvidas poderão ser objeto de pedido de 
esclarecimento, dirigido ao Poder Executivo Municipal. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
 

LEANDRO BOTEGA 
Vice-Prefeito Municipal em Exercício 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
   GILMAR LUIZ FIN 
Agente Administrativo 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 

11/02/2021 a 11/03/2021. 
 

Gilmar Luiz Fin 
Matrícula: 11 

Esta cópia não substitui 
o Edital Original. 
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