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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 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.

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

Prefeitura de Barreiras faz prestação de contas à população

Durante a noite de
quinta, 27, a Prefeitura rea-
lizou uma Audiência Públi-
ca para prestação de con-
tas do Município à popula-
ção. O evento foi realizado
na Câmara de Vereadores,
em cumprimento a o que
determina a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal - LRF.

Estiveram presentes na
audiência, autoridades como
o presidente da Câmara Mu-
nicipal Luiz Holanda, a pro-
curadora geral do Município
Leonina Pamplona Pimentel,
além de representantes da
imprensa e associações co-
munitárias.

Durante o início da
apresentação da prestação
de contas do primeiro qua-

drimestre de 2007, a
secretária de adminis-
tração e finanças Eru-
sa Vieira, falou sobre a
importância do evento
para o município. “A
Prefeitura busca sem-
pre uma maior proximi-
dade com o cidadão,
por isso, realiza a cada
quatro meses, como
determina a Lei, essa
prestação de contas.

O nosso objetivo é
demonstrar, com clareza,
para a população os nú-
meros referentes à arre-
cadação, investimentos e dívi-
das herdadas do poder execu-
tivo, para que todos tenham co-
nhecimento sobre a verdadei-
ra situação orçamentária da
Prefeitura de Barreiras”, dissea
secretária Erusa Vieira.Após a
apresentação da planilha de
cadasecretaria de governo, fo-
ram demonstrados,também,
pelo chefe de gabinete Paulo
Baqueiro,as obras e serviços
prestados por cada pasta.

 “Fazemos par te de
um governo democrático
que prima pela transparên-
cia das contas públicas.
Aqui, estamos demonstran-
do que, apesar de termos
herdado dívidas altas de
gestões passadas, esta-

mos conseguindo, através
de uma política de conten-
ção de gastos, equilibrar o
orçamento do município e
utilizá-lo da melhor forma
possível em prol da popula-
ção”, comentouBaqueiro.

Durante a audiência,
foi ressaltado quea Prefei-
tura, além da Audiência Pú-
blica, cumpre rigorosamen-
te com as suas obrigações,
dentre elas estão: prestação
de contas mensal ao TCM;
elaboração de todosos de-
monstrativos exigidos pela
LRF; prestaçãode informa-
ções ao Ministério Público;
publicação de todos os de-
monstrativos exigidos por
Lei no Diário dos Município

Diár io Oficial
de Barreiras.

“Nesse momento,
cada cidadão tem a oportu-
nidade de tirar todas as suas
dúvidasreferentes à questão
das receitas e despesas do
Município. Por esse motivo,
é de grande impor tância que
a comunidade compareça
nas audiências públicas.
Reitero que somos uma
gestão democrática e, por
isso, estamos sempre dis-
postos a esclarecer qualquer
questionamento referente à
questão orçamentária do
nosso Município”, disse o
chefe de gabinete, Paulo
Baqueiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 01/2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições e, considerando o cumprimento da legislação vigente pertinente a compras e contratos
públicos, RATIFICA E HOMOLOGA os atos praticados através do Presidente da CPL deste Município e
sua equipe de apoio, referente ao Julgamento do Processo de Licitação Carta Convite nº 01/2007, de
25 de Setembro de 2007. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal – Formosa do Rio Preto – BA.
01 de Outubro de 2007.
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