
t77) 3O86-96®O
Rua Coronei Gugé - 150,

Bairro Centro, CEP 45000-510
Vitória da Conquista - BA

EDITAL N.0 003/2021

Dispõe sobre a diponibilidade pública das Contas Anuais
da Prefeitura Múnicipal de Vitória da Conquista, relativas
ao Exercício de2020_  -

O Presidente da Câmara Mmitipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atibuições legais, faz saber, a
todos  quanto  vircm  a  ter  conhecimento  do  presente,  e  riteressar  possa,  especíalmente  a  TODOS  OS
CONIRIBUINIES DO MJNCÍPIO DE VITÓRIADA CONQUISTA, que se encontralána sede da Câmara
Münicípd, àdiposição de qualquff contribirinte, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para exame a preciação, a
Prestação de Contas Anuàl da Preféitim Múnicipal de Vitória da Conquista, referente ao Exercícip Frimceiro
de 2019, de reponsabilidade do Gestor Herzem Gusmão Pereira_

As contas em qiiestão estarão disponíveis I)ara exame e apreciação de qialquer contriburite no periodo de Ol
de abril a31 demaio.de 2021, noshorários das O9:00 às 12:00horas e das 14:00 às 17:00 horas de segundaa

quinta-fiéira, e das O9:00 às 12:00 horas na se}sta-feira, em fiel observância ao disposto no art. 54, Pc]7iá:grtz/o
Únjco, da Lei Complmmtar Estaduãln.0 06/91;  art. 95, § 2O da Constituição do Estado da Báhia; art. 31, §
30, da Constituição Federãl; art. 49 daIÁ3i Complmentar nO 101/2000 Qei de Responsabffidade Físcal) e § 30
do art. 60 dal,ei Ogânica do Mmicípio de Vitória da Conquista.

O  contribuinte,  que desejar  exercer este direito,  deverá em virttide  da pandemia do  COVD-19,  agendar
prevíamente  com  a  Diretoria Adminístrativa  pdo  telefone  77-3086  9631   ou  3086  9676,  pelo  e-mail:
admcamala@otmail.com, situada na sala 401, 40 mdar, da sede do Legislativo - münido de doctmento de
identificaçãp, a fim de preencher requerimento próprio, oporturidade em me segão definidas datas e horários

para apreciação de toda doctmentação que integra a prestação de comtas.

Findo o pmazo de disponibilidade pública, a Prestação de Contas, juntamente com quaisquer questionamentos
dos contribuintes, pemanecerá dmante todo o exercício na sede da Câmara Múnicipal e disponíveis no site do
e-TCM, @ttps: //e. !g!!!J!aíiQ.o+-.br/epp,'ConsultaPubl iÍ;gfli§iView, se,mn ).

Registre-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Vitória da Conquista - BA, 3 1 de mmço de 2021_

Luís C

www.camaravc,com.br
r]©E]@camaravc

fflã  Câmara c!e Vitória da Conquista
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EDITAIJ N.0 0 04/2021

Dispõe sobre a dispoml)jJÍdade pública das Contas Anuais
da Câmara Múnicipàl de Vitória da Conquista, relativas ao
Exercício de 2021_

O Presidente da Câmara Mlricipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atn1)uições legais, faz saber, a
todos  quanto  virem  a  ter  conhecímento  do  presente,   e  riteressar  possa,  especialmente  a  TODOS  OS
CONTRIBUIMES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, que se encontrará na sede da Câmara
Múnioipal, à disposição de quàlquer contriblrinte, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para exame a preciação, a
Prestação de Contas Anud da Preíéitura Mtmicipal de Vitória da Conquísta, referente ao Exercício Frianceiro
de 2019, de reponsabi]idade do Gestor Herzem Gusmão Pereira.

As contas em qtiestão estarão disponíveis para exame e apreciação de quã1quer contit)uinte no período de Ol
de àbril a3l demaio de 2021, nos horários das O9:00 às 12:00 horas e das l4:00 às 17:00 horas de segimdaa

qrinta-ftira, e das O9:00 às l2:00 horas na sexta-feila, em fiel obsm,ância ao disposto no art. 54, P(z7.ág7icÍ/o
Ú#jco, da Lei Complementar Estadual n.O O6/91;  art. 95, § 20 da Constituição do Estado da Bãhia; art. 3 1, §
3O, da Consütuição Federa1; art. 49 daLei Complementar nO 101/2000 Qei de Responsabflidade Físcal) e § 30
do aft. 60 daLei Oi:gârica do Múnicípio de Vitória da Conquista

O  contribtrinte,  que desg'ar exercer este direito,  deverá em virttide da pandemia do COVID-l9,  agendar
prevímmte  com  a  Díretoria Administiaüva  pelo  telefone  ;7-3086  9631  ou  3086  9676,  pelo  e-mail:
admcmara@otmail.com, situada na sala 40l, 40 andai., da sede do Legislativo - munido de docummto de
idmtificação, a fim de preencher requerimento próprio, opoltmidade em he serão definidas datas e horários

para apreoiação de toda documentação que integra aprestação de contas.

Findo o prazo de dipombilidade pública, a Prestação de Contas, jimtmente com quaisquer questionamentos
dos contibuintes, pemanecerá durante todo o exercício na sede da Câmara Müniripal e disponíveís no site do
e-TCh4 0i ttps:,í/e.tci}!.ba_gov.h!!:pi2LL'onsul iaPublica/I i st\,'iew. seam )

Registre-se,
Cumpra-se,
Pubüque-se_

Vftória da Conquista - BA, 31 de março de 2021.

Luís Carlos
Presidente

a de Oliveira
âmara

www.camaravcicom.br
fl©E!@camaravc

GE  Câmara de Vitória da Conquista
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3i de março de 2o2i

CÂMA[iA MuNICIPAL  DE VITÓRIA DA CONQulSTA

EDrTAL N.o oo3/2o2i

Dlspõe sobre a dis[onlb"dade públíoa das Contas Anuais da Prefeitura

Munícipal !e Vitón'a da Conquista, rehtivas ao ExercíciD do 2020.

O Presi]Ênte da Câmara Municipal de Vitória da Conqulsta, no uso de suas atibulções legals, faz saber, a blos quanto virsm a ter conheci'mnto do prBsente. e iíitBressar possa,
espEüalmente aTODOS OS CONTRIBUINTES DO MllN lOÍPlO DE VITÔRIA DA CONOUISTA, que se enconhrá na sede da Câmara MuJiicipal. à dísposlção de qual]uer conmbuinte,

pelo prazo de 60 (sessenta) dies, para exame a aprecia?áo, a  Presta!ão de Contas Aniial da Prefeilüra Munici'pal de Vilória da Conquista, refereíiu3 ao ExercíciD Firianceiro de 2019,
de respomabimade do Gestor Herzem 6usmãD Perelra.

As contas em iuestão estarão lisponlveis para exame e apreciação de qualquer contibuinle no período de Ol  de abril a 31  de maio de 2021 , nos lorán'os das O9:00 às 12.00 loras
o das 14:00 às 17:00 horas de segunda a quinb-íeiía, e das O9:00 às 12:00 horas na sexta-feira,  emfiel observância ao disposto no arL 54,  Parágraío único, da Lei Complemenkir

Estalual ri.D ")1 ;  ari. 95, § 2O da Constituição do Estado da Batila; arL 31 , § 3O, da Consftulção Federal; ar[. 49 da leí Complementar nO 1 01/2IlO (Lel de ResponsabmdadB Flscaj)

e§ 3Odo aú 60 da Lei OÍgâiiica do Munlcípio deVtiria da Conqiiist8.

O cDntribuinte, que dBsejar oxercer este direito, deverá em vlrtule da pandemia do C()VID-1 9,  agendar preriameme com a Di'retorla Admiristrativa pelo telefonB 77i]OB6 9631  ou

3186 9676,  pelo e-mall: admcamara@ho(mall,com, situada iia sala 401 , 4D endar, da sede do LeglslaWo - murido de documenlo de idenfflca[ão,  a fim de preencher requen'mento

próprio, oparlunidale em lhe serão deflnidas latas e horá"'os para apreci'ação de toda dacumenbçío que inbgra a prestação de contas.

Flndo o prazo de lisponibililale pública. a PÍt;stafãD de ContBs, junbmente com quaisquer qiiestionamenlos dos comibulntes, permanecerá durante todo o exercício na sede da

Câmara Municipal e disponiveis iio site do e.TCM, Oitbst/e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsutbPut)lica/lisMew.seam ).

Regisúe"'
CuTiipía€e,
Pubnquei;B.

Wiíia da ConqÜ'k,ta-BA. 31  de "r!o de2021.

LiIÍs Carlos Batista de  OWeira

Presldente da Câmara

EDnAL N.o oo4/2o2i

Dispõe solre a dísponibiüdade  iúbílca  das Conias

Anüais da Câmara Muricipal de Wtón'a da Conquista, rebthms Bo Exerdclo de 2021.

O Presidente da Cômara Muriicipal de Vtón-a da Con]uista, fio uso de suas atnbuÍ!ões legais, faz saber, a todos quanto vi'rem a ter conhetimento do preserile, e interessar possa,
especialmente aTODOS OS CONTRIBUINTES DO MUNICIPlO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, que se encontrará na 6edo da Câmara Munic]'pal, à dispos1ção de qualiuer contnbulnte,

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, paía exame a aireclação, a Presla!ão de Contas Anual da Prgfeiüra Munlcül de Vitória da ConqulstB, refeíenb ao Exeíticio Flnanceíro de 201 9,
de reslonsabmdade do Gestor Herzem Gusmão pereir8.

As comas em questão estaíão disponívEis para Bxame e apieGi'açãü de qualiuer contribuinte iio pgti'ddo de Ol de abril a 31 de maio de 2021 , nos horários das O9:00 às 1 2:00 horas
e das 14:00 às 17:00 hoÍ8s dB segunda a quinta-í€ira, e das Og:00ás 12_00 horas na sexÉ-feíra,  emfie! observância so dlsposto no arl 54, Psrágraío úníco, da Lei Complementar
Estadual n.0 06/91;   aít. 95, § 2O da Constiüição do Estado da Bahia; aÍL 31, § 3O. da Consütuição Federal; ari. 49 da Lei Complementar na 1 01/2000 (LeJ. Ie Responsaliüdade Fiscal

e § 3Odo ak.60 da Lei O'gânica do MuricÍÓiodeVitória da Conquisú.

O combuinte, que desejar sxercer este diíelto, deverá em m'rlude da paridemía do COVID-1 9, agendar previamente com a DÍÍeton'a AmnistJativa pelo telefone 77€086 9Ô31  ou

308Ô 9676, pela e-mail: a[lmoamara@hotmail.com, situada na sala 40t. 4Ü andar, da sede do Legislaüvo - murilo de documerito de idemficação, a fim tle preencher reliJerimento

[róprio, oporiunilaIB em lhe serão defini]as datas e horários iara õireda!ão de tola documentação que inlegia a prest8çio de contas.

Fíndo o rrazo de dlsporibilída]e llblica, a PrestBião de Contas, ]'untamenle com quaisquer quesu'onarmtos dos contnbuintes, [emanBcerá durante toJo o exercíclo na sede da
Câmara Muricipal e disponíveís no sitB do t.TCM. Oitipsl/e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPut)llca/lisMew.seam ).

Reg16tre€e,
Cumpmi;e,
Pubnque€e.

Vtiriada Conquisb-BA, 31  de março de2021.

Luís  Carlos Batisb  de Oliveira
Presídente da Cãmara
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Vitória da Conquista - BA, 25 de março de 2021.

Fábio Alves dos Santos
Coordenação de Contratos

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde

P[tESTAçÃO DE CONTAS

ÉbI_TÁ_L N.õüÜ 21 T ÓMVõ-,_.^=:

Dispõe sobre a disponibilidade pública das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de
Vitória da Conquista, relativas ao Exercício de 2O20.

O   Presidente   da   Câmara   Municipal   de   Vitória   da   Conquista,   no   uso   de   suas
atribuições legais, faz saber, a todos quanto virem a ter conhecimento do pre§ente, e
interessar possa, especialmente a TODOS OS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE
VITÓRIA  DA  CONQUISTA,   que  se  encontrará  na  sede  da  Câmara  Municipal,   à
disposição de qualquer contribuinte,  pelo prazo de 60  (sessenta) dias, para exame a
apreciação,   a   Prestação  de  Contas  Anual  da  Prefeitura  Municipal  de  Vitória  da
Conquista, referente ao Exercício Financeiro de 2019,  de responsabilidade do Gestor
Herzem Gusmão Pereira.

As  contas  em  questão  estarão  disponíveis  para  exame  e  apreciação  de  qualquer
contribuinte no período de Ol  de abril a 31  de  maio de 2021,  nos horários das O9:00
às  12:00 horas e das 14:00 às  17:OO horas de segunda a quI-nta-feira, e das O9:00 às
12:OO  horas  na  sexta-feira,  em  fiel  observância  ao  disposto  no  art.  54,Parágrafo
Ún/'co,   da  Lei   Complementar  Estadual  n.0  06/91; art.  95,  §  20  da  Constituição  do
Estado da  Bahia;  art. 31,  § 3O,  da Constituição  Federal;  art. 49 da  Lei  Complementar
nO  101/2000  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal)  e  §  3O  do  art.  60  da  Lei  Orgânica  do
Município de Vitória da Conquista.

O  contribuinte,  que  desejar exercer este  direito,  deverá  em virtude da  pandemia  do
COVID-1 9, agendar previamente com a Diretoria Administrativa pelo telefone 77-3086
9631  ou  3086  9676,  pelo  e-maiI:  admcamara@hotmail.com,  situada  na sala 401,  4O
andar,  da  sede  do  Legislativo  -  munido  de  documento  de  identificação,  a  fim  de

d om. pmvc. ba.gowbr
Dclcumerito assinado dlgíta]merlte conforme MP no 2,2OO-2/2OOT de 24/OsflOO T, que institui a ínfiTa-est"ura de Chaves Públícas Brasíleira - lCP Brasil
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preencher   requerimento   próprio,   oportunidade   em   lhe   serão   definidas   datas   e
horários para apreciação de toda documentação que integra a prestação de contas.

Findo  o  prazo  de  disponibilidade  pública,  a  Prestação  de  Contas,  juntamente  com
quaisquer questionamentos  dos  contribuintes,  permanecerá  durante todo  o exercício
na      sede      da      Câmara      Municipal      e      disponíveis      no      s'fte      do      e-TCM,
mttps://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublicàmstView.seam ).

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se

Vitória da Conquista - BA, 31  de março de 2021.

Luís Carios Batista de Oliveira
Presidente da Câmara

+       -.'J, EDITAL N.O OO4/2021  - CMVC

Dispõe  sobre  a  disponibilidade  pública  das  Contas Anuais  da  Câmara  Municipal  de
Vitória da Conquista, relativas ao Exercício de 2021.

O   Presidente   da   Câmara   Municipal   de   Vitória   da   Conquista,   no   uso   de   suas
atribuições legais, faz saber, a todos quanto virem a ter conhecimento do pre:;ente, e
interessar possa, especialmente a TODOS OS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE
VITÓRIA  DA  CONQUISTA.   que  se  encontrará  na  sede  da  Câmara  Municipal,   à
disposição de qualquer contribuinte,  pelo  prazo de 6O  (sessenta) dias,  para exame a
apreciação,   a   Prestação  de   Contas  Anual  da   Prefeitura  Municipal   de  Vitória  da
Conquista, referente ao Exercício Financeiro de 2019,  de responsabilidade do Gestor
Herzem Gusmão Pereira.

As  contas  em  questão  estarão  disponíveis  para  exame  e  apreciação  de  qualquer
contribuinte no período de Ol  de abril a 31  de  maio de 2021,  nos horários das O9:00
às  12:00 horas e das 14:00 às  17:00 horas de segunda a quinta-feira, e das O9:00 às
12:00  horas  na  sexta-feira,  em  fiel  observância  ao  disposto  no  art.  54,Parágrafo
Ún/'co,   da  Lei   Complementar  Estadual  n.0  06/91;  art.  95,  §  20  da  Constituição  do
Estado da Bahia;  art. 31,  § 30,  da Constituição  Federal;  art. 49 da  Lei  Complementar
nO  101/2000  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal)  e  §  30  do  art.  60  da  Lei  Orgânica  do
Município de Vitória da Conquista.

O  contribuinte,  que  desejar exercer este  direito,  deverá  em virtude da  pandemia  do
COVID-1 9, agendar previamente com a Diretoria Administrativa pelo telefone 77-3086
9631  ou  3086  9676,  pelo  e-maiI:  admcamara@hotmail.com,  situada  na sala 401  40
andar,  da  sede  do  Legislativo  -  munido  de  documento  de  identificação,  a  fim  de
preencher   requerimento   próprio,   oportunidade   em   lhe   serão   definidas   datas   e
horários para apreciação de toda documentação que integra a prestação de contas.

dom. p mvc.bal.gov.br
Documenfo assínado ditil'Ialmente confiorme MP nO 2.200-2r200T de 24/08h!00 1 , que instiWÍ a irifira-estrutura de Chaves Públfcas Brasileim - lCP Brasil
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Findo  o  prazo  de  disponibilidade  pública,  a  Prestação  de  Contas,  juntamente  com
quaisquer questionamentos dos contribuintes,  permanecerá durante todo o exercício
na      sede      da      Câmara      Municipal      e      disponíveis      no      sfte      do      e-TCM,
mttps://e.tcm. ba.aov,br/eDD/ConsultaPublica/lisM ewseam ).

Registre-se, Cumpra-se, Publiquese.

Vitória da Conquista - BA, 31  de março de 2021.

Luís Carlos Batista de Olíveira
Presidente da Câmara

_ 'DECRETO N.O20.866, DE OI  DE AB[t[L DE 2O21

Exoneração (Faz).

A PREFEITA IVIUNICIPAL  DE VITÓRIA DA CONQUISTA ,  Estado da  Bahia,  usando
das atribuições que lhe confere o art. 75,  inciso lll  e Xl,  da Lei  Orgânica do Município,
e  nos termos  da  Lei  Complementar nO  1.786,  de  2011,  e da  Lei  Municipal  nO 421,  de
1987, alterado pela Lei nO 1.176,  de2003 e Lei nO 1.872, de2013.

DECRETA:

Art,  10  Fica  exonerada NADJARA  LIMA  REGIS, com  inscrição  na  OAB/BA sob  o
número  17.812,  do  cargo de  Procuradora  Geral,  cargo de provimento  comissionado,
pertencente à estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Município.

Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitória da Conquista,  Bahia,
01  de abril de2021.

Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal

ÀWI_§O DE REõ-ÉÉIiüÊNFõ_- _NAI PÉRÍÓ
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01 /04/2021

dom.pmvc.ba.gov.br
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