
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

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br
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LEI SECA, ABORTO, CARNAVAL, ACIDENTE DE
TRÂNSITO, DROGAS, PLANO DE SAÚDE... DINHEIRO

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

##ATO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 01/2012

##TEX A Prefeitura Municipal de formosa do Rio Preto, Bahia, comunica aos interessados que se encontra aberta até o dia 09 de Março de

2012,  Chamamento Público para o Credenciamento de clínicas na realização de exames diversos, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, de acordo com as especificações contidas no Edital de Chamamento Público Nº 01/2012.

Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura. Este Edital está a disposição na sala da CPL, e poderá ser

adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa

do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483 – Adenes Oliveira de Souza – Presidente CPL.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 27 de Fevereiro de 2012


