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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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EDITAL N° 01/2016 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo o que preconiza o artigo 
31, § 3º, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, o artigo 95, § 2º e artigo 
63, da Constituição do Estado da Bahia, artigo 42; § 3º, da Lei Orgânica do 
Município, artigos 53 e 54 da Lei Complementar Estadual nº 006/91 e artigo 7° da 
Resolução do TCM n° 1060/05, FAZ SABER:  

A todos quanto virem a ter conhecimento do presente Edital, que se 
encontram à disposição dos contribuintes, na sede, situada à Rua Getúlio Vargas, nº 
204 – Centro, nesta Cidade, as contas municipais do Legislativo referente ao 
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do gestor JEOVAH FERREIRA 
MOREIRA JÚNIOR, e as contas anuais do Executivo referente ao exercício 
financeiro de 2015, sob a responsabilidade do gestor JOSÉ MILTON FROTA.  

As referidas contas permanecerão na Secretaria da Câmara Municipal, no 
endereço supracitado, pelo prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a partir da 
publicação do presente Edital, findo o qual serão encaminhadas ao Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia- TCM/BA juntamente com quaisquer 
questionamentos dos contribuintes.  

O contribuinte, que desejar exercer este direito, deverá apresentar-se a 
Secretaria da Câmara Municipal, munido de seu título eleitoral e um documento de 
identificação e preencher o requerimento próprio para este fim, onde serão definidos 
data e horário para apreciação das pastas. E para que torne do conhecimento 
público, e produza os efeitos legais, o presente Edital será afixado no mural desta 
Câmara e nos lugares públicos de costume. Registre-se, Cumpra-se e Publique-se. 

 

Gabinete da Presidência, em 01 de Abril de 2016.  

 

 

Jeovah Ferreira Moreira Júnior 

     Presidente 


