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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Barreiras e Prefeitura
Municipal de Brejolândia  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população
documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

 Pç. Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Brejolândia – Ba.

  PORTARIA 012-A/2010.  De 01 de junho de 2010.
                                                                               O

PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLANDIA ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pelos incisos I e II do artigo 30 da Constituição
Federal, promulgada em 05/10/1988 e, pelo inciso IV do
artigo 71 da Lei Orgânica do Município;

   RESOLVE:

   ART. 1º -  Fica  nomeada a Sra. JANICÉLIA GOMES
DOS SANTOS TEIXEIRA, para o cargo de Diretora da
Escola Municipal Santa Luzia, neste Município, em
substituição o titular, no período de 60 dias.

   ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor  na data de sua
publicação, revogando-se a de nº 35/2009 de 02/02/2009.
‘

    Gabinete do Prefeito Municipal - Brejolândia – Bahia,
01 de Junho de 2010.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

_________________________
Edézio Nunes Bastos

Prefeito Municipal

PORTARIA 012-B/2010.  De 01 de Junho de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLANDIA
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pelos incisos I e II do artigo 30 da
Constituição Federal, promulgada em 05/10/1988 e, pelo
inciso IV do artigo 71 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

ART. 1º -  Fica  deferido Licença: ao Sr.  REINILSON
JOAQUIM DE ARAÚJO, no cargo de Diretor  da Escola
Santa Luzia,  pelo período de 60 dias.

 ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Revogando as disposições em contrário.

  Gabinete do Prefeito Municipal - Brejolândia – Bahia, 01
de Junho de 2010.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

___________________________
Edézio Nunes Bastos

Prefeito Municipal
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

 Pç. Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Brejolândia – Ba.

                                LEI N° 187/2010 DE 01 DE Junho de 2010

Dispõe sobre a criação e a denominação da Biblioteca
Publica Municipal de Brejolândia, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona a seguinte lei.

Art. 1° - Fica criada, na sede do Município, a Biblioteca Pública Municipal de Brejolândia,
e passará a ser denominada BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO MAURÍCIO
MARIANI WANDERLEY  FILHO.

Art. 2° - Fica o Senhor Prefeito Municipal autorizado a propor a inclusão nos orçamentos
anuais do Município, verba especialmente destinada para a manutenção da Biblioteca,
pagamento dos seus funcionários, compras de acervos bibliográficos e matérias.

Art. 3° - Fica o Senhor Prefeito Municipal autorizado a firmar convênios com a fundação
Pedro Calmon – Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia para efeito de integração
da referida Biblioteca ao Sistema Nacional e Estadual de Bibliotecas Públicas, bem como a
outras instituições de áreas afins.

Art. 4° - A Biblioteca ficará subordinada à Secretaria Municipal de Cultura e/ou Educação e
Cultura.

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 01 de Junho de 2010.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

 Pç. Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Brejolândia – Ba.

                              DECRETO MUNICIPAL
                                        Nº 17/2010.

Estabelece o Recadastramento Imobiliário Urba-
no do Município de Brejolândia e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art. 71 da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 074, de 30
de abril de 2001, que institui o sistema tributário do Município
de Brejolândia;

Considerando a necessidade de manter atualizado o
cadastro dos imóveis existentes na área urbana do município;

Considerando que com as informações atualizadas, o
contribuinte será tributado de acordo com a situação real do
seu imóvel;

Considerando que após o ultimo cadastramento, foram
realizadas novas construções;

Considerando ser imperiosa a atualização cadastral dos
imóveis da sede  do município de Brejolândia-Ba;

DECRETA:

Art. 1º - Este Decreto estabelece medidas para o
Recadastramento Imobiliário Urbano Municipal,
objetivando organizar a Planta Imobiliária Urbana, a fim de
potencializar a arrecadação de IPTU, sendo que este
recadastramento será o suporte básico para implementar um
sistema de informações que inclua as características dos ter-
renos, das edificações, da área ocupada, o tipo e o padrão da
construção e outras relacionadas à base físico-territorial,
substrato para o lançamento de valores tributários.

Art. 2º - O trabalho de recadastramento contempla as
seguintes ações:

I - Medições de todos os terrenos e edificações;
II - Coleta de informações relativa ao imóvel.
§ 1º. No caso da área construída, além das caracterís-

ticas físicas da edificação, é classificada a categoria à qual
pertence que pode ser residencial, comercial ou industrial.

§ 2º. O recadastramento será realizado pela Secretaria
de Finanças e tem previsão para ser concluído em 60 (ses-

senta dias), contado a partir da publicação deste decreto.
Art. 3º- Consoante o disposto no Art......, do CTM, serão

obrigatoriamente inscritos no Cadastro Imobiliário todos os
imóveis do município, ainda que sejam beneficiados por imu-
nidade ou isenção.

§ 1°. Imóveis, para efeito tributário, são todos aqueles
tidos como unidades imobiliárias autônomas, constituídos de
terrenos com ou sem construção, que permitam uma ocupa-
ção ou utilização privativa ou pública, não importando perten-
cer a um ou mais proprietário ou qual a sua destinação.

§ 2°. Para efeito de caracterização da unidade imobili-
ária, será considerada a situação de fato do imóvel, indepen-
dente da descrição contida no respectivo título de proprieda-
de, domínio ou posse.

Art. 4° - As edificações ou construções realizadas sem
licença municipal ou em desobediência às normas vigentes
serão inscritas e lançadas para efeito de incidência do IPTU.

§ 1°. A inscrição e os efeitos tributários referidos neste
artigo não criam direitos ao proprietário, ao titular do domínio
útil ou ao possuidor a qualquer título, bem como não exclui o
direito do município de promover a adaptação da edificação
e da construção às normas legais ou a sua demolição, inde-
pendente das medidas cabíveis.

§ 2°. Não será fornecido o alvará de habite-se, relativo
à nova construção, e nem qualquer alvará para reconstrução,
reforma, ampliação, modificação ou acréscimo de área
construída, antes da inscrição ou anotação das alterações de
imóvel no cadastro imobiliário municipal.

Art. 5° - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação oficial, revogando-se as disposições em contrá-
rio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, 02
de junho de 2010.

                 EDÉZIO NUNES BASTOS
                         Prefeito Municipal
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