
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2020 
 

“Altera a redação do Parágrafo único do art. 1º  e Caput do 
artigo 06º, ambos do Decreto Legislativo nº 02/2019, e dá 
outras providências.” 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA BARRA-BA, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e demais 
legislação vigente, DECRETA: 

 

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º do Decreto Legislativo nº 02/2019, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Artigo 1º - Este Decreto disciplina e institui responsabilidade pela 
utilização dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Barra/BA. 

Parágrafo único – os veículos oficiais da Câmara de Vereadores de 
Barra/BA, serão obrigatoriamente conduzidos por motoristas do quadro 
de servidores da câmara municipal ou por prestadores de serviços que 
sejam contratados para este fim, quando do exercício das atividades 
institucionais, administrativas e legislativas assim o exigirem, e não 
existirem outros meios de deslocamento entre seu ponto de origem e de 
destino, ou quando estes, por algum motivo impossibilitem o eficiente 
desempenho de suas atividades.” 

Art. 2º - O Caput do art. 6º do Decreto Legislativo nº 02/2019, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 06º - Ao condutor do veiculo oficial, caberá:”  

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 30 de Junho de 2020. 
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