
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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 CONVITE  
O Governo municipal convida a comunidade de Arroz de Baixo, Arroz de Cima 
e Lagoinha para participar da ESCUTA PÚBLICA do PPA-PLANO 
PLURIANUAL 2018 a 2021. Será neste sábado, 08 de julho, às 9 horas, na 
Escola Municipal Presidente Costa e Silva, no Arroz de Cima, venha 
participar dessa reunião onde a prefeitura vai ouvir as sugestões dos 
moradores para a melhoria da comunidade. A sua participação muito 
importante para o planejamento das ações para a sua região e todo o 
município, contamos com a sua presença! 

 
 

Formosa do Rio Preto – BA, 04 de julho de 2018 
 
 

   Silvio Roberto Buarque da Silva 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 
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