
Rodovia Almeirim Panaicá, nº 510 – Bairro: Centro – 
Almeirim/PA – CEP: 68.230-000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA DO PROJETO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA 2022.  
 
Dispõe sobre a publicidade, por meio eletrônico, da Consulta Pública para elaboração de Projeto de 
Lei Orçamentária Anual - PLOA, para o Exercício Financeiro de 2022. 
 
 A Prefeitura Municipal de Almeirim, por meio da Secretaria Executiva de Administração e Planejamento 
- SEAP, no uso das atribuições conferidas por Lei, faz saber a toda população e às entidades 
representativas do Município que:  
 
Considerando o disposto no art. 48, §1o, I da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal;  
Considerando a Pandemia causa pelo agente Coronavírus - COVID-19, declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), bem como seus impactos à vida da população; 
Considerando que a comunicação e discussão em ambiente virtual respeita o isolamento social e o 
alinhamento a todos os esforços que o Município vem adotando para evitar a disseminação do vírus; 
Considerando que o exercício da cidadania é direito e dever de todo munícipe, e a participação da 
comunidade é muito importante neste processo de definição do planejamento e elaboração do Projeto da 
Lei Orçamentária Anual – LOA/2022. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Realizar Consulta Pública para elaboração do Projeto de Lei de Orçamentária Anual para o 
exercício de 2022 por meio eletrônico. 
Art. 2º A participação popular ocorrerá por meio de preenchimento de questionário eletrônico online 
disponível na página de internet: almeirim.pa.gov.br 
Art. 3º  O questionário eletrônico online ficará disponível no período: 16 de agosto à 15 de setembro de 
2021.  
Art. 4º As contribuições recebidas serão organizadas na forma de relatório e encaminhadas à Comissão 
de Elaboração de Orçamentos, para os devidos tratamentos juntos aos órgãos demandados, a fim de 
subsidiar a elaboração do orçamento.  
Art. 5º Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Almeirim-PA,  09 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

Alrileia Maria Pinheiro Barbosa 
Secretaria Executiva de Administração e Planejamento 
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