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

RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 02/2012

O Conselho Municipal de Assistência Social de Brejolândia, em reunião ordinária realizada no dia 18 de maio de

2012, no uso de suas competências que lhe confere a Lei Municipal nº 27, de 24 de novembro de 1995, alterada

pela Lei Municipal n.º 072, de 30 de março de 2001, após analisar a documentação apresentada pela Secretaria

Municipal de Assistência Social.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos que serão repassados do Fundo Estadual de Assistência

Social – FEAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS de Brejolândia no valor total de R$ 55.284,00

(Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais) para serem aplicados em Benefícios Eventuais, no

Piso Básico Fixo/PAIF - Programa de Atenção Integral à Família, no Serviço de Atendimento de crianças de zero a

seis anos e idosos e no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil para o atendimento de crianças e

adolescentes.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brejolândia - BA, 18 de maio de 2012

MAURIZA ALMEIDA DE ARAUJO SOUZA

Presidente


