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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 Wanderley e Prefeitura
Municipal de Barreiras  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da popula-

ção documentos diversos para a devida prestação de  contas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, tendo em vista o disposto no artigo 96 da Lei nº 4.320/64, na Resolução nº 220/92 do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia e suas alterações.

RESOLVE:
Art. 1° - Constitui Comissão  para sob a presidência do primeiro, executar o Inventario Geral dos Bens Moveis e
Imóveis, pertencentes à Prefeitura Municipal de Wanderley até 31/12/2009, procedendo se necessário, à reavaliação
dos referidos bens inventariados, segundo disposto no artigo 106 da Lei nº 4.320/64, conforme segue abaixo:

Manoel Miranda de Oliveira -  Presidente
José Fernandes de Oliveira   -  Membro
Paulo Teixeira de Oliveira    -  Membro

Art. 2° - A Comissão ora designada tem o prazo de 10 (dez)  dias, contado a partir da publicação deste Decreto,
para apresentação do Inventario contendo relação dos bens moveis e imóveis, seus valores e respectivo
tombamento.

Art. 3° -  Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de Dezembro de 2009.

Bionô Roque das Chagas
Prefeito Municipal
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O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, tendo em vista o disposto no artigo 96 da Lei nº 4.320/64, na Resolução nº 220/92 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e suas alterações.

RESOLVE:
Art. 1° - Constitui Comissão conforme segue, para sob a presidência do primeiro, proceder ao Inventario dos
valores em Caixa da Prefeitura Municipal de Wanderley-Ba,   em 31/12/2009.

Horacio Ramon Saldanha Gomes  -  Presidente
Marcone Souza Santos  -  Membro
André Augusto Oliveira Santos  -  Membro

Art. 2° - A Comissão ora designada tem o prazo de 05 (cinco)  dias, a contar do encerramento do exercício,
para apresentar Termo ou Ata de Conferência de Caixa lavrado no ultimo dia do mês de dezembro/2009,
conforme segue:

Art. 3° -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de Dezembro de 2009.

Bionô Roque das Chagas
Prefeito Municipal


