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1 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 22 DE ABRIL DE 2021, EM
2 ATENDIMENTO AO ARTIGO 48 DA LRF E ARTIGO 44 DA LEI N°
3 10.257/2QOl (ESTATUTO DAS CIDADES): Elaboração da Lei de Diretrizes
4 Orçamentárias de 2022.
5 Aos vinte e dois do mês de abril de dois mil e vinte e um, no horário das dezesseis
6 horas, no Teatro Municipal Luis da Silva, sito a Avenida das Pitangueiras n? 705 -
7 Centro - Pitangueiras/SP, foi realizada a audiência pública para a discussão na fase de
8 elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, conforme convite publicado em
9 jornal no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e um e na página eletrônica oficial da
10 municipalidade, para conhecimento da população sobre o local e o tema a ser tratado. A
11 audiência foi divulgada ainda em todos os prédios públicos do município, convidando
12 todos os servidores públicos a participarem. Utilizando-se de equipamento de projeção
13 de imagens ligado ao notebook, e sob a coordenação da Secretário Municipal da
14 Fazenda, Sr. Mateus Aparecido Cerissa, com o auxílio da Chefe da Contabilidade, a
15 Senhora Mônica Marim Camolezi, aguardaram alguns minutos para dar início à
16 apresentação. Com a chegada de alguns participantes, a audiência deu-se início com a
17 apresentação da Lei Diretrizes Orçamentárias Anual para o exercício de 2022. A
18 coordenadora dos trabalhos, com o auxílio do equipamento Data Show disponível no
19 local assumiu os trabalhos, expondo os dados de metas e riscos fiscais do município
20 para o exercício de 2022, e apresentou as principais diretrizes que serão seguidas para a
21 elaboração do Projeto de Lei do Orçamento do próximo exercício. Esclareceu ainda, que
22 os anexos e valores para 2022 serão apresentados, extraordinariamente, em conjunto
23 com o projeto de lei do PPA 2022/2025. Após a apresentação formal, foi aberta a
24 palavra aos presentes para que questionassem e se manifestassem. Após todos se
25 manifestarem e realizarem os questionamentos, que foram respondidos, deu-se por
26 encerrada a presente reunião, onde todos os presentes assinaram a lista de presença e o
27 coordenador dos trabalhos ficou responsável por elaborar a ata, tal qual foi a reunião.
28 Assim, a presente ata segue arquivada junto com a lista de presença assinada por todos
29 os presentes.
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Pitangueiras, 22 de abril de 2021.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Artigo[48, § único da LC n° 101 de 04/05/2000 e artigo 44 da Lei n° 10.257/2001.

ELABORAÇÃO DA LEIDE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS,
REFERENTEAO EXERcíCIO FINANCEIRO DE 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVAD

Toma pública a licitação referent!' a 'romeee de Preços 04/2021. Objeto:
CONTRATAÇÃODE EMPRESAPARA CAIAÇÃO EM MEIO FIO, INCLUSIVE
ADlÇAO DE FIXAOOR (MANUAllou MECANIZADA), cem fornecimento de
equlpemeotos, mao-de-obra. materiais II serviços recorcce necessanos é
execuçêc do oblato, Oeta de ahertura: 05105/2021 és 14:00h. EditaI
disponiyel no site do municiplo w_.pmjm.mg.gov.br. Mais lnformeções:

~38~e~~,~;;'~á~i~~U~~~'~~a::rA~~i~~st~:r~o de 2021.GlIberto Vicente
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r;;::l SECRETAI'IA DE ESTADO DE
~ DEFESA CIVIL· Rol

~VISO
PROCESSO SEi-2700131OOO667flO2O
PREGÃO ELETRÓNICO N" 16121
OBJETO: REGISTRO DE PREçoS PARA EVENTUALAQUISiÇÃO OE
EMBAACAÇ6ES(BOTE INFLÁVELEREBOQUE)

g~~:~A:E~;U~~~~S~~I: :alr:~~

O Edital encontra-se ii d~aiçio ccs interessados no süe:
WWWçqm",'Ld gQ\Lbr podendo ser retirado, de forma Impressa. na
Coordenação de LicUaQ6eae ConlralosIDGAFISEDEC,silO 1\ Praça da
República.4S-Cenlro- AJ.de2"aS"jalra. d81108:00ãs 17:00horas.eS"feira.
eeeoeco às 12:00hora!;.lnlormaÇÕ85pe1osTels.(21)2333-3064/2333-3011500
peloe·mall: pr ........... mnlgOeÇb ...... ri POy;br.
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ArM,onil1. G020. Selo HO'lronte. Mina. Gerais. no dl.o 4)3 de selembru di: 1021 ••• 8:00 hOtaI,
em primeiratoI'IYOta<;ao._om • ~resenÇilmlj'>ima daUSOC~OItom o dlreÍlo iivoto.m num.ro
corre.pondente;l metade mil. um dOi ;n~"'el do qUldro soeill qu,te. com .ua. obripç&e. e.
em ""unda WnVOCilçaO,u"'" hora d"""lo. ~ qualq""r numcff),...,,,, trilUlttm d. "'Iul.". ordem
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qu~rifnlo de lon. Z016. o. _iad"" qUite.com.... 0 obripç6rlllOi I~m"" do H•• do ln.
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realluçJodil ~bleiaGerJtou poderlo('flÇôlmlnNr ..... YOtI>vio correiopMI~bIi Poslill nO 7120.
AGF~ru I. cumend~"''''.0am~rol,402. LofIl.IUpoJ-BeIo Horllonle.MG,CEP 31710.
971, e1oPt'dfIclmMu. a>ntrauGa para M>I! 11m,de forma t modo qUt! po .... m ser ,....,Ihiaos pria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PAEGlO El.ETRONlCO 00512021

NOVADATADEABERTURA
A PreleiluraMunicipal de Rio 6ananalJES10mII públicll nova dala de aberturada
licitaçãoem eplgrare e que II mesma sofreu alleraçóes em seus termos EdilaHcios

Novadataeeabertura:2910412021.Hora:ás13:3Oh.

gecretarta Municipal de Saúde
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DESMEMBRAMENTO
Sitio São Luiz

Estrada Mun. ATN 050, s/no
Artur Nogueira, SP
JULHO /2.020


