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Prefeitura Municipal de
Queimadas publica:
• Edital de Convocação Nº 001/2018 - Convocar a comunidade em geral,
para participar da Audiência Pública, que será realizada na Câmara de
Vereadores desta cidade, na Sessão Legislativa do dia 28 de fevereiro
2018, quando, em cumprimento ao disposto no Art. 9º, § 4º, da Lei
Complementar Federal 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal –com o
objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do
Terceiro Quadrimestre de 2017.

Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197
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