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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

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,Prefeitura Municipal de Wanderley  zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida
prestação de  contas.

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

Dia de Ação Social na Vila dos Funcionários

Amanhã,14, das 9h às 16h na Igreja Nossa Senho-
ra das Graças, na Vila dos Funcionários, voluntári-
os da paróquia promoverão ações solidárias desti-
nadas aos moradores do bairro. Em parceria com
as secretarias municipais de Saúde e do Trabalho
e Promoção Social, serão oferecidos cadastros ao
Bolsa Família, ao Projovem e emissão de passes
livres para coletivos. Uma unidade móvel ficará a
disposição dos usuárias com serviços odontológicos
e realização de exames preventivos.
Contato: Lurdinha 8101-9614

CONFIRA TODA PROGRAMÇÃO NAS PAGS: 03 E 04.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY/BA.

DECRETO Nº. 091 de 13 de agosto de 2009.

                                                             “Dispõe sobre aplicação de penalidades por inexecução  e abandono de
obra publica por parte de empresa contratada, nos termos do Capitulo  IV,
Seção II da Lei 8.666/93”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, Estado da Bahia, no uso de

suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. – Aplicar a empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA.,

a penalidade imposta no item 12.2 da Tomada de Preço 001/2008 e da

cláusula 10º, parágrafo 1º, alínea “f”, do contrato n.256/2008 que se refere a

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR COM O

MUNICIPIO DE WANDERLEY, BAHIA, ficando este impedimento previsto

para o prazo de 02 (dois) anos.

Art. 2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação ficando

revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 13 de Agosto de 2009.

Bionô Roque das Chagas

                                              Prefeito Municipal
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