
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERRA DOURADA

CNPJ N.º: 16.424.632/0001-12

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo de Contrato que entre si fazem a Câmara Municipal de Vereadores de Serra Dourada, e a Sra. Quessia Rubia
Camelo Miranda.

Pelo presente Termo Aditivo de Serviços de Empreitada por Preço Global, de um lado a Câmara Municipal de Vereadores de Serra
Dourada, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 16.424.632/0001-12, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Juraci Lino da Silva, e a Sra. Quessia Rubia Camelo Miranda, portador da OAB/BA nº 28318,
com escritório na Rua Isidoro Bispo Nogueira, n.º 12, centro, Serra Dourada – BA, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, vem
aditar o contrato nº 002/2011 de 04.01.11, tendo como objeto Serviços Profissionais de Advocacia Especializada. Resolvem  celebrar  o  presen-
te  TERMO ADITIVO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo aditivo adequação do objeto Serviços Profissionais de Advocacia Especializada, na Assessoria da

elaboração de minutas de contratos, acordos e convênios; Assessoria na elaboração e atualização de leis de iniciativa privada do legislativo;
emissão de pareceres; defesa administrativa junto aos órgãos da administração pública direta e indireta; defesas do ente público junto aos
tribunais regionais e superiores.

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este
termo, que àqueles se integram, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem
conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Serra Dourada - BA, 01 de março de 2011.

Câmara Municipal de Vereadores de Serra Dourada
Jurací Lino da Silva
Presidente de Câmara
Contratante

Quessia Rubia Camelo Miranda
Contratado
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