
 

 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPÍO DE PINHEIRO 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Praça José Sarney, s/n – Centro Pinheiro – Maranhão      CNPJ N.º 06.200.745/0001-80 

 

AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO comunica a todos os interessados que 

realizará AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para apresentação e debate da atualização e revisão 

do Plano Municipal de Saneamento Básico e da Licitação, na modalidade Concorrência, da 

“Concessão do Serviço Público de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Município de Pinheiro/MA e Gestão Comercial”, em atendimento ao art. 11, inciso IV, art. 

19. §5º e art. 51 da Lei federal nº 11.445/07, ao art. 39, inciso IV, da Lei Federal nº 8.987/95, 

e ao art. 39 da Lei Federal nº 8.666/93, com a seguinte programação: 

- Plano Municipal de Saneamento Básico em 20 de abril de 2022, das 08:00 às 12:00h;  

- Concessão do Serviço Público de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Município de Pinheiro/MA e Gestão Comercial, em 20 de abril, das 14:00 às 18:00. 

Ambos os eventos serão realizados de forma híbrida, isto é, remota ou virtual, por meio da 

rede mundial de computadores (internet), e presencial, observado o limite máximo da 

capacidade de espaço físico conforme determinado por Decreto Municipal. 

A participação é aberta ao público em geral, observadas as regras constantes no Regulamento 

de cada AUDIÊNCIA PÚBLICA, mediante comparecimento em local a ser indicado ou 

mediante acesso ao canal da Prefeitura de Pinheiro no YouTube, 

https://youtube.com/channel/UCqCCjFpFiQsDSe20zvAe8ZA. 

A participação se realizará na forma estabelecida no Regulamento da AUDIÊNCIA 

PÚBLICA, disponível no site https://pinheiro.ma.gov.br. 

Para mais informações, entre em contato com pelo e-mail: gabinetepref@pinheiro.ma.gob.br 
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Todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, estão convidados a participar da 

AUDIÊNCIA PÚBLICA, inclusive para fornecer seus comentários e contribuições ao Projeto. 

 

Pinheiro, 01de abril de 2022 

 

JOÃO LUCIANO SILVA SOARES 

Prefeito Municipal 
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