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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 nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Serra Dourada pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

MERCANTIL FINANCEIRA
CNPJ- 33040601/0001-87

Rua rio de janeiro 654- centro- Cep- 30160-912
Belo Horizonte-Minas Gerais

PABX- 0XX-(31)3082-2394

CRÉDITO E AUTO FINANCIAMENTO, LIBERA VALORES PARA PESSOAS COMUNS, JURÍDICAS, APOSENTADOS,
AUTONOMOS, FUNCIONARIOS PUBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAIS.
SEM CONSULTA A SPC E SERASA,SEM AVALISTA, SEM ALIENAÇÃO.

PARA COMPRA DE IMOVEL, VEÍCULOS, MAQUINAS AGRICOLAS, CAMINHÕES,QUITAÇÃO DE DÍVIDAS, CAPITAL DE
GIRO ETC.

LIBERAÇÃO EM 24 HORAS DIRETO EM CONTA BANCÁRIA, SEM BUROCRÁCIA.

Servidores de São Desidério têm noite de
confraternização

 Mais de duas mil pessoas participaram do
evento

A noite de sábado, 19, foi marcada pela alegria
da confraternização de fim de ano dos servidores públicos
de São Desidério. O evento, realizado pela prefeitura,
contou com a participação de mais de duas mil pessoas
no Coliseu da Paz. As conquistas de 2009 foram
comemoradas e as expectativas para o próximo ano,
renovadas.

Segundo o vice-prefeito, Demir Barbosa, este
foi um momento marcante na história de São Desidério.
“Todos os funcionários públicos são responsáveis pela
grandiosidade do município, para mim é um privilégio
estar aqui e comemorar com todos este momento especial
e único”.

Além dos trabalhadores da sede,
funcionários de vários povoados do município
também estiveram presentes. O trabalho
desenvolvido pelos servidores foi destacado pelo
prefeito Zito Barbosa. “O empenho e o apoio de
todos, possibilita a transformação deste
município em um ótimo lugar para viver e
investir”.

Para o servidor Virgílio Rodrigues de
Souza, 2010 será um ano de conclusões. “Nós
queremos concretizar o que foi iniciado em 2009,
realizando um trabalho cada vez mais profissional
e eficaz”.

 Servidores da sede e dos povoados
particiapraram da confraternização

Prefeitura Municipal de
Serra Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73

Contrato nº 206/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada
e Construtora Araujo Silva Ltda., CNPJ.
04.198.085/0001-15. Objeto: execução de
obras e serviços na melhorias sanitárias
domiciliares, neste município de Serra
Dourada, atendo o pactuado no Convênio nº
0176/2007/FUNASA conforme planilhas e
especificações anexas ao Edital da Tomada
de Preço nº 024/2009. Valor Total de R$
206.899,37 (duzentos e seis mil e oitocentos
e noventa e nove reais e trinta e sete
centavos). Dotação Orçamentária:
02.03.000 – Secretaria de Obras e Serviços
Públicos; 1.007 – Construção, Recuperação
de Prédios Públicos e Casas Populares;
4.4.9.0.51 00 – Obras e Instalações.  Serra
Dourada – Bahia, 11 de dezembro de 2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO


