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metodologia:
No dia 07 do mês julho de 2021 às 14:00 horas, na Unidade Escolar
Olavo Barbosa Cardoso, no povoado de Sumidouro e as 16:00 horas na

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Unidade Escolar Sotero dos Reis, no povoado de Macajubal.

PLANO PLURIANUAL (PPA) – LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS (LDO) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
(LOA)

A Prefeitura Municipal de Guimarães Estado do Maranhão,

No dia 08 do mês de Julho de 2021 às 14:00 horas, no prédio da
Unidade Básica de Saúde do povoado de Santa Rita.
Toda a comunidade Vimarense será convidada a participar do ato
de audiências públicas on-line sendo que a mesma será divulgada em todos
os mecanismos de comunicação da Prefeitura Municipal e demais meios
oficiais da cidade.

convoca a população do Município de Guimarães, as entidades
representativas da sociedade civil, instituições públicas e privadas, bem
como quaisquer outras pessoas interessadas, para participar de
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ON-LINE, onde serão debatidos, prestados

Guimarães –MA, 05 de Julho de 2021.
Osvaldo Luís Gomes
Prefeito Municipal

esclarecimentos e recolhidas sugestões para a elaboração do Plano
Plurianual – PPA 2022/2025. Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO-2022. Nas Audiências os munícipes tomarão conhecimento das
ações e dos Projetos propostos para a elaboração da Lei Orçamentaria
Anual –LOA, que estima a receita e fixa as despesas do Município, para
o exercício de 2022.
Em virtude da pandemia COVID-19, as audiências públicas 2021
foram reconfiguradas, sendo trabalhadas em modo on-line, oportunizando
que

a

população

acesse

ao

Site

do

Município:

https://guimaraes.ma.gov.br/prefeitura/prefeitura/, o formulário on-line ou
e-mail para participar da ação, propondo demandas.
Outro método que será trabalhado com os povoados polos do
município de Guimarães para a elaboração do Plano Plurianual –PPA, será
a participação com o número reduzidos de pessoas, uso de máscara e álcool
em gel e distanciamento social seguindo orientações dos órgãos sanitários,
para que a própria comunidade possa colocar as sua necessidades no Plano
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:
a) Edição dos textos enviados a Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 9;
f) Entrelinhas simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email
enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 985700051
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