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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
• Decreto Nº. 003 DE 16 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a criação da 

Comissão de Monitoramento e Fiscalização, em conformidade com a Lei 
Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 493/2017. 
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Dispõe sobre a criação da Comissão de 
Monitoramento e Fiscalização, em conformidade 
com a Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei 
Municipal nº 493/2017. 
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