
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

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL – FORMOSA DO RIO PRETO/BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente Comissão Provisória  Municipal  do Partido Social Democrático – PSD de Formosa do Rio Preto - BA,
convoca todos os seus convencionais, com direito a voto, segundo o que dispõe os Artigos 34 e 45 do Estatuto do
Partido, para participarem da Convenção a realizar-se no dia 24 de junho de 2.012, das 12h00min às 17h00min horas, à
Av. JK, nº 71, Centro – Formosa do Rio Preto, Ginásio de Esportes Expedito Guilherme Cunha, nesta cidade, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Escolha dos candidatos que concorrerão às eleições municipais majoritárias e proporcionais a serem realizadas no
próximo dia 07 (sete) de outubro de 2012;
b) Deliberação sobre coligações, tanto para as eleições majoritárias e proporcionais;
c) Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
d) Outros assuntos de interesses partidário.

Formosa do Rio Preto – BA, 14 de junho de 2012.

José Leopoldo Nogueira de Souza
Presidente


