SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro
ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO

Riacho de Santana, Bahia, 31 de dezembro de 2015.

Do

Prefeito Municipal de Riacho de Santana.
A
Câmara Municipal de Riacho de Santana.
Assunto:

Relatório das Atívidades

do Poder Executivo no Exercício

Financeiro de 2015.

Exm.° Senhor Presidente e Vereadores(as),
Cumprindo com o disposto da Resolução n.° 1.060/05, e suas
alterações, estamos nesta data, encaminhando a V.Ex.a, o presente RELATÓRIO,
que demonstra as atividades e a situação financeira deste Município, relativo ao
exercício financeiro d e 2015. • •
Como

é

do

conhecimento

de

V.Ex.a

e

dos

Senhores(as)

Vereadores(as), os maiores esforços foram dedicados por este executivo na
administração do nosso Município, levando-se em conta as constantes dificuldades
que sofrem os municípios de pequeno e médio portes, especialmente no que tange
aos parcos recursos a eles destinados, o que muitas vezes dificulta o êxito nas
metas propostas no instrumento orçamentario, mormente, as metas de arrecadação.
Porém, mesmo diante do exposto, logramos-sucesso no desempenho das funções
atribuídas' a este executivo, nas atividades e projetos realizados em prol da Comuna,
mediante demonstrados nas planilhas e demonstrativos apresentados a seguir:
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Ao findarmos nossa apresentação, fazemos uso do ensejo para
externar nossos agradecimentos aos relevantes serviços prestados em prol da
Comuna pelos Senhores(as) Vereadores(as), o que demonstra o espírito da pessoa
pública que há em cada um de vós, que em parceria com o executivo, satisfaz os
anseios do povo. Também levamos ao conhecimento dessa Egrégia Câmara, que
os originais dos documentos que demonstram a execução das atividades
mencionadas neste relatório, foram examinadas mensalmente pela 7.a IRCE Inspetoria 'Regional de Controle Externo do TCM (BA) Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da, Bahia, e encontram-se arquivadas na sede da Prefeitura
Municipal.
.

Por último, nos resta expressar os nossos agradecimentos, pela

compreensão'e pela confiança que esse LEGISLATIVO externa a este EXECUTIVO,
sem as quais, o pleno êxito não poderia ser alcançado.

Tito Eu

o/Cardoso de Castro
7-

prefeito -

