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ATOS OFICIAIS

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.

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

Prefeitura Municipal de São Desidério
CNPJ 13.655.436/0001-60

Praça Emerson Barbosa nº 01 - Centro
Telefone: (0**77) 3623-2145

CEP 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO – BAHIA

Centro de Convivência do Idoso será reinaugurado depois de completa reforma e ampliação

O Centro de Convivência do Idoso, criado e mantido pela Prefeitura de São Desidério desde 2001 atende a 12
moradores que vivem no local e recebem cuidados especiais. São idosos que não têm outro lar ou outra possibi-
lidade de conviver em grupos sociais.

Para garantir um atendimento eficiente aos moradores do Centro, a Prefeitura iniciou no ano passado uma
reforma completa no abrigo. As obras foram concluídas e nesta quarta-feira, 30, será realizada a reinaugura-
ção do prédio. A solenidade será às 18h e contará com a presença do prefeito Arnon Lessa e do Secretário de
Ação Social, Herbert Barbosa.

Melhorias- O número de quartos foi ampliado de três para sete.Todos foram equipados com novas camas e
colchões apropriados.

A casa ganhou também uma cozinha mais ampla, equipada com pias, armários e fogão industrial.
Mais três banheiros foram construídos, aumentando para cinco o número, todos obedecendo a normas

técnicas com piso antiderrapante e barras de segurança.
Foi construída uma guarita para assegurar a segurança do local, além de uma área de lazer ao ar livre onde

os moradores participarão de programações festivas e de entretenimento. O jardim também ficou mais bonito
com ampliação e plantio de novas mudas.

A saúde dos idosos foi priorizada por meio da construção de uma sala de enfermagem dotada de equipa-
mentos e os medicamentos necessários para atender os moradores com respeito que merecem.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 358/2008

Carta Convite nº 01/2008
Objeto: Aquisição de serviços de apresentação de Banda para abrilhantar o Carnaval desta Cidade. Contrata-

do: LPS MONTADORA DE ESTRUTURA E EVENTOS ARTISTICO LTDA, CNPJ: 08.953.243/0001-56, vencedora do
Processo com o preço global: R$ 28.460,00 (Vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta reais) - Manoel Afonso de
Araújo -  Prefeito Municipal  - Formosa do Rio Preto – 28 de Janeiro de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28


