
 

 

 

 

Edital n°001/2021 PMI- AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ON LINE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PLANO PLURIANUAL (PPA) 

 

 

A Prefeitura Municipal de Itupiranga, Estado do Pará, convoca toda a população do 

Município de Itupiranga-Pá, para participar das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ON-LINE, onde serão 

apresentados, debatidos, prestados 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 Orçamentária 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 a live explicativa, 

formulário on-line ou e-mail para participar da ação, propondo demandas. 

 Para atuar dessa forma as audiências seguirão a seguinte metodologia: No dia 21 de 

junho de 2021, às 16:00 horas será realizada uma live com o Prefeito e o Secretário de 

Planejamento, no Facebook Oficial do Município, no endereço eletrônico: 

https://www.facebook.com/ascomitupiranga, visando instaurar e explicar o modelo de audiência 

pública Online, com explicação da metodologia de trabalho, informações sobre os canais de 

comunicação disponíveis para a participação do cidadão. 

 No período de 21 de junho a 10 de julho serão realizadas as lives por secretaria no 

endereço eletrônico: https://www.facebook.com/ascomitupiranga.  Seguindo a seguinte agenda: 

 

23 de junho Secretaria Municipal de Educação 

24 de junho Secretaria Municipal Assistência Social 

25 de junho Secretaria Municipal Cultura Juventude Esporte e Lazer 

28 de junho Secretaria Municipal Agricultura 

29 de junho Secretaria Municipal Meio Ambiente 

30 de junho Secretaria Municipal Gestão Planejamento e Finanças 

01 de Julho Secretaria Municipal Habitação 



 

 

 

02 de Julho Secretaria Municipal Saúde 

05 de Julho Secretaria Municipal Infraestrutura 

06 de Julho AMTI- Autarquia Municipal de Transito de Itupiranga 

07 de julho Câmara Municipal de Itupiranga  

 

Neste momento, o Cidadão poderá participar tirar dúvidas e/ou validar informações 

importantes para a Gestão Pública. Toda a comunidade Itupiranguense será convidada a 

participar dos atos de audiências públicas on-line sendo que as mesmas serão divulgadas em 

todos os mecanismos de comunicação da Prefeitura Municipal e nos demais meios oficiais da 

Cidade. 

 

 

 

 

 

 

                                       ________________________________________ 

Prefeito Municipal 

Benjamin Tasca 

  

 

 

 

 


