ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
Gabinete do Prefeito
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
Cep: 65.980‐000 ‐ CNPJ: 12.081.691‐84

Edital de Convocação

“Dispõe acerca da realização de
Audiência Pública de prestação de Contas”.

O Prefeito Municipal de Carolina, Estado do Maranhão, ERIVELTON
TEIXEIRA NEVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Torna-se público para conhecimento de todos os interessados a
realização de audiência pública para demonstrar e avaliar metas fiscais
relativas ao primeiro quadrimestre de 2018, bem como apresentar o que
dispõe o art. 36 da Lei Complementar 141/2000. Em conformidade com o
disposto no § 4º do art. 9 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, “§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada
quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166
da

Constituição ou

equivalente

nas

Casas

Legislativas

estaduais

e

municipais.”.
1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
2. Auditórias realizadas ou em fase de execução no período e suas
recomendações e determinações;
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3. Ofe
erta e pro
odução de serviç
ços públic
cos na re
ede assisstencial
própria, contratad
c
da e con
nveniada, cotejand
do esses dados com
c
os
i
indicador
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â
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o.
A aud
diência pú
ública serrá realizad
da no dia
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maio de 20
018, no
Auditó
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Do qu
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