PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

Controladoria Geral do Município

Of n2.
IUVP. Sr,
M.D:
Da:

Data:
Ref,:

020

EDILSON PEREIRA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Controladoria Geral do Município - CGM
18 de maio de 2017
Solicita espaço para Audiência Pública

Senhor Presidente,

A Controladoria Geral do Município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, através de seu
representante legal firmatário, vem, com as homenagens de estilo, à ilustre presença de V.
Sá. solicitar o espaço do Prédio da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Vale ressaltar que o espaço será usado para realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 26 de
maio do corrente ano - sexta-feira, às 09:00 h., onde serão apresentados relatórios da
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, em atendimento §4S do art. 9 2 da Lei
Complementar ns 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), relativos ao primeiro
quadrimestre do ano de 2017.
Ao mesmo tempo convidamos todos os Edis para participarem da referida audiência.
Sem mais para o momento, apresentamos os nossos protestos de estima e apreço.
Atenciosamente;

JOSpILTON BRASILEIRO FERNAND]
/Controlador Geral c/o Município

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNP}: 14,105.191/0001-60 - Riacho de Santana - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

EPITAL DE CONVOCAÇÃO
"Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para
dar cumprimento ao quanto determina o § 4- do Art. 9a,
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é dá outras
providencias."
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:
CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 42 do
Art. 9e, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei N e 101/2000);
CONSIDERANDO, que a cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais;

RESOLVE:
Art. l2. Fica marcada para o dia 26 de maio do corrente ano, [sexta-feira) audiência
pública, onde serão apresentados relatórios da Prefeitura Municipal de Riacho de
Santana, em atendimento §42 do art. 92 da Lei Complementar ne 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), relativos ao primeiro quadrimestre do ano de 2017.
§ 1°. A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da
Câmara Legislativa deste município, às 09:00 h..
§ 2°. Ficam convidado todas as autoridades deste município, bem como todos os
munícipes, para dar ciências do quanto determinado do § 4S do Art. 9 2 da (LRF).
Art. 22. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho de Santana, em 15 de maio de 2017.
Josenilton Qmsilem femmás
CAirtroladorSsHsl do Kuridpío

AL

ONIO VIEIRA
Prefeito

JOSENILTON ÍMSinnRO FERNANDES
Controlador Geral do Município

Alan António Vieira
Prefeito Municipal

Praça Monsenhor Tobias, 321 - CNPJ: 14.105.191/0001-60 - Riacho de Santana - Bahia
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

.

"

.

"Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para dar cumprimento ao quanto determina o § 4° do
Ari. 9°, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é dá outras providencias,"
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:
CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 4° do Art. 9°, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei N° 10v2000);
CONSIDERANDO, que a cada quadrimesíre, o Poder Executivo demonstrará s avaliará o cumprimento das
metas fiscais;
" --^-'
RESOLVE:
Art. 1°. Fica marcada para o dia 26 de maio do corrente ano, (sexta-feira) audiência pública, onde serão
apresentados relatórios da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, em atendimento §4° do "art. 9° da Lei
Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), relativos ao primeiro quadrimestre do ano de
2017.
'
,
§ 1°. A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da Câmara Legislativa
deste município, às 09:00 h..
§ 2°. Ficam convidado todas as autoridades deste município, bem como todos os raunícipes, para dar ciências
do quanto determinado do § 4° do Art. 9°'da (LRF).
Art. 2°: Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
\•
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Riacho de Santana, em 15 de maio de 2017.

ALAN ANTÓNIO
" Prefeito

lEIRA

JOSENILTON BRASILEIRO FERNANDES
V _-^— Controlador Geral do Município

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, COMUNICA QUE SERÁ REALIZADO NO
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 26 DE
MAIO - NESTA SEXTA-FEIRA, ÀS 09:00h., ONDE SERÃO APRESENTADOS RELATÓRIOS
CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO O QUE DETERMINA A LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE
2017.
INFORMOU CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHO DE SANTANA.
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