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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.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

Rua Alpiniano José Alves, 11 – CEP 47.750-000 – Centro-Brejolândia – Bahia.

DECRETO Nº 25, 16 de agosto de 2011

Dispõe sobre a convocação IV Conferência Municipal

de Assistência Social e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Brejolândia - BA, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de

Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes

para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a IV Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 24 de

agosto de 2011, tendo como tema central: “Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores”.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do

orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brejolândia - BA, 19 de agosto de 2011
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EDÉZIO NUNES BASTOS
 Prefeito

 MAURIZA ALMEIDA DE ARAUJO SOUZA
 Presidente do CMAS


