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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

 

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Serra Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73
 Rua Maria M. da Silva, 612 – cep 47.740-000 – S. Dourada – Ba

Edital Municipal nº 123/2008, de 20 de fevereiro de 2008.

“Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para dar cumprimento ao quanto determina o § 4º do Art. 9º,
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é dá outras providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 4º do Art. 9º, da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei Nº 101/2000);

CONSIDERANDO, que a cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas
fiscais;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica marcada para o dia 28 de setembro do corrente ano, audiência pública do 3º quadrimestre do ano de
2007.

§ 1º. A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da Câmara Legislativa deste
município, às 09:00 h.

§ 2º. Ficam convidado todas as autoridades deste município, bem como todos os munícipes, para dar ciências do
quanto determinado do § 4º do Art. 9º da (LRF).

Art. 2º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Dourada, 20 de fevereiro de 2008.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 02/2008

O Presidente da CPL de Formosa do Rio Preto – BA, comunica que realizará Licitação Carta Convite nº 02/2008,
objetivando a Aquisição de serviços de apresentação de Banda para abrilhantar na comemoração de inauguração da
Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. No dia 07/03/2008, as 14:00 horas, (horário local). Este Edital está a
disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas,
e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço:  Praça da Matriz, 22 – centro - Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP:
47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483 – José Nilson Dias Santos – Presidente da CPL - Formosa do Rio Preto - 20
de Fevereiro de 2008.

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


