
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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS
Av. FAUSTINO DE QUEIROZ S/N – CENTRO – FONE/FAX: (77) 3687-2112

CNPJ: 13.812.144/0001-94 – CEP: 47.730.000 – CANÁPOLIS - BA

DECRETO Nº. 046/2012, de 28 de junho de 2012

“Rescinde os contratos administrativos identificados por conta da
desnecessidade e interesse público de forma unilateral conforme inciso I, do
artigo 79, da lei nº. 8.666/93 e dá outras providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei
Orgânica do Município e,

Considerando a desnecessidade dos serviços prestados pelos profissionais e empresas abaixo identificados;

Considerando a conveniência da Administração em ajustar aos termos da lei complementar nº. 101/2000;

DECRETA:

Art. 1º Ficam rescindidos unilateralmente os contratos abaixo listados:

a) Contrato nº. 006/2012 – Inex. nº. 006/2012 - Emanuella dos Santos Nunes;

b) Contrato nº. 016/2012 – Inex. nº. 016/2012 - Simone Fernandes Oliveira Caselli;

c) Contrato nº. 017/2012 – Inex. nº. 017/2012 – José Aparecido de Melo – ME;

d) Contrato nº. 023/2012 – Inex. nº. 023/2012 – Instituto Marques de Radiologia LTDA

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canápolis – BA, 28 de junho de 2012.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal


