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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.° 002/2020 DE 13 DE ABRIL DE 20201
“ Edital de Audiência Pública do Poder Executivo
Municipal, destinada ao estudo e elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentária - LDO 2021, do Município de
Taquarussu - MS” .

O Prefeito Municipal do Município de Taquarussu, no uso de suas atribuições legais, tem
o prazer de convocar a população em geral para a Audiência Pública sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, oportunidade em que serão colhidos
subsídios e sugestões sobre o texto do Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias - LDO e sobre as metas e diretrizes que darão base para a elaboração da
Lei Orçamentária Anual de 2021.

Considerando o Estado de Calamidade Pública em razão da emergência relacionada ao
Coronavírus (Covid-19), reconhecido pelo Decreto Legislativo da Assembleia Estadual de
Mato grosso do Sul n° 620 de 20/03/2020 e as exigências que proíbem aglomerações
públicas nessa época, a Audiência, de forma excepcional este ano, será realizada “on
line" , obedecendo aos seguintes trâmites:

No dia 14 de abril, às 10:00 será publicado no site oficial da Prefeitura Municipal, no
seguinte endereço: www.taquarussu.ms.qov.br o texto do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o anexo contendo as Metas e Diretrizes para elaboração do Orçamento
de 2021. Os interessados poderão consultar os documentos realizando “ download" dos
documentos e enviando sugestões e subsídios através do e-mail:
prefeitura@taquarussu.ms.qov.br, até as 15:00 horas desse dia. Qualquer dúvida sobre o
Projeto do Lei ou quanto ao download ou sobre o e-mail poderá ser consultado
diretamente no fone: (67) 3444-1522 ou por WhatsApp (67) 9803-7260 no horário das
10:00 às 15:00 horas.

Os subsídios e sugestões serão analisados e, se for o caso, obedecendo as normas de
finanças públicas, em especial o Plano Plurianual, serão inseridos no Projeto de Lei que
será encaminhado à Câmara Municipal em 15/04/2020.

Buscando a transparência no planejamento municipal informamos que o Projeto de Lei
deverá ser aprovado pela Câmara Municipal até o mês de junho/2020 e a qualquer
momento poderá receber sugestões, bem como pretendemos, se for possível, realizar
audiência presencial antes da votação do Prejefo de LeL

Taquarussu-MS, em 13 de abril de 2020.

O JÂVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal
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ANO XII N° 2581 Terça-feira, 14 de abril de 2020 Órgão de divulgação oficial dos municípios
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.° 002/2020 DE 13 DE ABRIL DE 2020

"Edital de Audiência Pública do Poder Executivo Municipal, destinada ao estudo e elaboração da Lei de Di-
retrizes Orçamentária - LDO 2021, do Município de Taquarussu - MS".
O Prefeito Municipal do Município de Taquarussu, no uso de suas atribuições legais, tem o prazer de convocar a popu-
lação em geral para a Audiência Pública sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, oportu-
nidade em que serão colhidos subsídios e sugestões sobre o texto do Projeto de Lei que dispõe sobre es Diretrizes Or-
çamentárias - LDO e sobre as metas e diretrizes que darão base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2021.
Considerando o Estado de Calamidade Pública em razão da emergência relacionada ao Coronavírus (Covid-19), reco-
nhecido pelo Decreto Legislativo da Assembleia Estadual de Mato grosso do Sul n° 620 de 20/03/2020 e as exigências
que proíbem aglomerações públicas nessa época, a Audiência, de forma excepcionai este ano, será realizada "on Une",
obedecendo aos seguintes trâmites:
No dia 14 de abril, às 10:00 será publicado no site oficial da Prefeitura Municipal, no seguinte endereço: www.taqua-
russu.ms.gov.br o texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo contendo as Metas e Diretrizes para
elaboração do Orçamento de 2021. Os interessados poderão consultar os documentos realizando udownload" dos do-
cumentos e enviando sugestões e subsídios através do e-mail: prefeitura@taquarussu.ms.gov.br, até as 15:00 horas
desse dia. Qualquer dúvida sobre o Projeto do Lei ou quanto ao download ou sobre o e-mail poderá ser consultado
diretamente no fone: (67) 3444-1522 ou por WhatsApp (67) 9803-7260 no horário das 10:00 às 15:00 horas.
Os subsídios e sugestões serão analisados e, se for o caso, obedecendo as normas de finanças públicas, em especial o
Plano Plurianual, serão inseridos no Projeto de Lei que será encaminhado à Câmara Municipal em 15/04/2020.
Buscando a transparência no planejamento municipal informamos que o Projeto de Lei deverá ser aprovado pela Câma-
ra Municipal até 0 mês de junho/2020 e a qualquer momento poderá receber sugestões, bem como pretendemos, se
for possível, realizar audiência presencial antes da votação do Projeto de Lei.
Taquarussu-MS, em 13 de abril de 2020.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Renaldo Correia da Silva

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039/2020

Despacho do Prefeito.
Processo Administrativo n°. 164/2020.
1) Adoto a justificativa de Dispensa da Licitaçãor em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de
Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso II, da Lei
Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2) ADJUDICO: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviço de Analise de Poços de Água Subter-
rânea e do sistema de tratamento dos líquido percolados do aterro sanitário sendo Monitoramento de acordo com os
condicionantes da licença de operação - LO N° 298/2018, 03 e 10A e 10B e 10C.
Fonte: 2.081 - Manutenção do fundo do meio ambiente. Elemento de Despesa. 3.3.90.39.00.00.00.00. Outros Servi-
ços - Terceiros -Pessoa Jurídica.
Favorecido: BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA
Valor total de R$ 13.330,00(treze mil e trezentos e trinta reais).
Taquarussu /MS, 13 de abril de 2020.
ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO
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Ata da Audiência Pública - Elaboração da Lei De Diretrizes- LDO/2021

Taquarussu/MS.
Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2020, conforme ficou estabelecido no Edital de
Audiência Púbica,publicado no Diário Oficial ne 2581em 14/04/2020 e divulgado no site

da Prefeitura Municipal sobre a realização "on line",em razão do Estado de Calamidade

Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo da Assembleia Estadual de Mato Grosso do
Sul n2 620 de 20/03/2020 e das exigências que proíbem aglomerações públicas, temos a

registrar que foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Taquarussu no

endereço: www.taquarussu.ms.gov.br, na aba "LDO 2021", no período das 10:00 até as

15:00 horas o texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo contendo as

Metas e Diretrizes para elaboração do Orçamento de 2021conforme “ print" anexo,para

que pudesse ser acessado por qualquer munícipe interessado. Ao longo desse período

ficou à disposição o contador Sr. Renaldo Correia da Silva e o Secretário de Finanças Sr.
Fabio de Febbo, no fone (67) 3444-1522 e WhatsApp (67) 9803-7260 para esclarecer

qualquer dúvida. Também ficou disponível para receber sugestões o e-mail:

prefeitura@taquarussu.ms.gov.br. Ao longo desse período não foram recebidas ligações

tão pouco e-mail com sugestões ou questionamentos. Entretanto o formulário ficará

disponível às sugestões até antes da votação da LDO pela Câmara,sendo que as sugestões

recebidas serão analisadas e poderão compor as metas e diretrizes da LDO.Às 15:00 horas

deu-se por encerrado os trabalhos, deixando no site da Prefeitura o texto do Projeto de

Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo contendo as Metas e Diretrizes para elaboração

do Orçamento de 2021para acesso a qualquer interessado e inexistindo qualquer outra

manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelo Contador

Sr. Renaldo Correia da Silva, pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. Fabio de Febbo e

pelo Coordenador de Controle Interno,Sr. Josivan Barros da Silva.
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NOTICIAS ANTERIORES

Dia da Mulher é celebrado
em Taquarussu
6 DC MARÇO W 2020

Unidade Mista apresentou
Relatório de
Procedimentos e Ações
ao Conselho Municipal de
Saúde.
3 0(MARÇO 0( 2020

Divulgado relatório final
do Programa de
Classificação Turística
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