
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 Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73
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PORTARIA Nº 23/2012, DE 22 DE MAIO DE 2012.
Nomeia os membros da comissão de Avaliação de
Bens Móveis inservíveis ao uso do município.

                O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, em obediência ao disposto na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e na Lei nº 8.883 de
06.06.94.
                Considerando, situação que se encontram os veículos, móveis, equipamentos e sucatas, pertencentes
à Prefeitura Municipal de SERRA DOURADA/BA, recebido da administração anterior, pois a recuperação dos
mesmos causaria gastos injustificáveis tendo em vista o estado que se encontram, sendo antieconômicos ao
município;
                Considerando, a necessidade do município de adquirir veículos e equipamentos para atender a
municipalidade, e a indisponibilidade de recursos para custear tais aquisições;

RESOLVE:

                Art. 1- CONSTITUIR uma Comissão composta pelos seguintes membros:
José Inácio da Cunha Costa – Matricula nº 1517 - Secretário de Transporte.
Romerio Silva Ataide – Matricula nº 1421 -  Auxiliar Administrativo
José Pereira da Silva – Matricula nº 0969 – Mecânico
                Art. 2 - Esta Comissão, sob a presidência do primeiro, que deverá tratar, especificamente, do
levantamento detalhado, avaliação e localização dos bens inservíveis, para posterior alienação, constantes do
Patrimônio do Município, com a finalidade de emitir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relatórios circunstanciado
para fins de Alienação Administrativa.
               Art. 3 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4 – Revogam-se as disposições em contrário

Dê-se ciência e publique-se.

SERRA DOURADA/BA, 22 DE MAIO DE 2012.
ENILSON FAGUNDES CAMELO

PREFEITO MUNICIPAL


