
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DE TODOS

RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2011

Processo Administrativo Nº 093/2011 – Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY /BAHIA CNPJ:
13.348.479/0001-01, Gestor: Bionô Roque das Chagas – Objeto: Concessão de benefício a título de “ajuda de custo”
aos moradores da comunidade Quilombola de Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba, zona rural deste município, contemplados
com a construção de 23 unidades habitacionais, com recursos do Convênio nº 022/2009 celebrado entre o município de
Wanderley/Bahia e o Governo do Estado da Bahia, através da CONDER – Data da Homologação: 19/09/2011 –
Valor Global da Ajuda de Custo: R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) - Dotação Orçamentária:
02.6.10 Fundo Municipal de Saúde - 16.482.007.1.025 Construção de Casas Populares – Elemento de Despesa:
3.3.90.48.00/23 – Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações


