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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 São Desidério

zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documen-

tos diversos para a devida prestação de  contas.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DOURADA

CNPJ 14.222.277/0001-73

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP 014/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado
da Bahia, torna público a TP. 014/2009 que
receberá propostas para aquisição de
equipamentos e material para o funcionamento
do laboratório do Hospital Municipal e,
equipamentos para dois consultórios
odontológicos de acordo Edital e anexos, no dia
30/03/2009 às 09:00 horas. Lei nº.8.666/93. Mais
informações na CPL. Serra Dourada – Bahia, 11/
03/2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

São Desidério receberá visita do
SAC Móvel

 Serviço de Atendimento ao Consumidor –
SAC visitará o Município de São Desidério
nos dias 13 e 14 de março. Com o apoio da
Prefeitura Municipal serviços como carteira
de identidade, antecedentes criminais,
certidão de nascimento, recadastramento de
pensionistas e ouvidoria geral do estado
serão oferecidos à população.
O SAC realiza trabalhos na região Oeste da
Bahia através da unidade móvel há 12 anos.
Segundo o coordenador substituto do SAC
móvel, Antônio Luis Marques “o atendimento
da população é importante para que eles
tenham acesso a documentos essenciais aos
exercícios da cidadania”. Antônio lembra que
os serviços prestados pelo SAC móvel são
gratuitos exceto segunda e terceira vias do
RG.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO


