
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.
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ATOS OFICIAIS

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 Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.

 Edital Municipal de Convocação para Audiência Pública nº 16 /2011, de18 de Novembro de 2011.

“Dispõe sobre a Convocação da Audiência Pública para definir Emenda
Popular para inclusão Orçamento Geral da União”.

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 30 de novembro 2011, na Câmara Municipal de Vereadores, RUA
GETULIO VARGAS, 204, Centro, Serra Dourada/BA; a partir das 9:00, com a finalidade de decidir a ação orçamentária
no âmbito da saúde em que será feita a emenda de iniciativa popular no valor R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
para ser anexada ao Projeto de Lei Orçamentária da União para 2012 (PLN 28/11), em tramitação no Congresso
Nacional. Esta audiência seguirá tal cronograma:

09h15min – Abertura da Audiência Pública pelo Prefeito Municipal;
09h30min – Exposição dos eixos em que os recursos poderão ser usados;
10h00mm – Debates e esclarecimentos relativos aos eixos;
11h30min – Votação para escolha do eixo em que os recursos são aplicados;
12h30min – Encerramento da Audiência pública.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Dourada, 18 de Novembro de 2011.

________________________
Enilson Fagundes Camelo

Prefeito Municipal


