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DECRETO Nº057/2021 DE 13 DE JULHO DE 2021.

Estabelece a Audiência virtual para elaboração
do Plano Plurianual de Investimentos
2022/2025 na rede mundial de computadores
(Internet), para o fim de fortalecer e articular os
mecanismos e as instâncias democráticas de
abertura de arena dialógica e a atuação
conjunta entre a instituição e a comunidade,
promovendo a participação social por meio de
depoimentos de pessoas com experiência e
autoridade, em suas várias vertentes.

O Prefeito do Município de Quiterianópolis – CE, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Quiterianópolis – CE, a audiência virtual a ser
disponibilizada no sitio oficio da internet do Município www.quiterianopolis.ce.gov.br, tendo
como fim a participação popular através dos meios digitais para elaboração do Plano Plurianual
Investimentos.
Art. 2º. O sistema deverá ser liberado junto a página inicial com “banner” “AUDIÊNCIA
PÚBLICA VIRTUAL PLANO PLUNIANUAL 2022/2025” e deverá conter formulário capaz de
identificar o requisitante, o local da requisição e a requisição formulada.
Art. 3º. A Audiência Pública deverá ser disponibilizada no lapso temporal dos dias 20 de julho
de 2021 ao dia 31 de agosto de 2021.
Art. 4º. As requisições feitas através do sistema de Audiência Pública deverão constar junto ao
Plano Plurianual de Investimentos 2022/2025.
Art. 5º. Participações que não forem direcionadas a solicitações de metas e ações junto ao Plano
Plurianual de Investimentos, deverão ser descartadas e arquivadas junto ao Setor de Ouvidoria.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE QUITERIANÓPOLIS CEARÁ, EM 13 DE
JULHO DE 2021.
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