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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
analisem o desempenho da administração municipal.

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

prestação de  contas.

Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

        Pça. Alpiniano José Alves, 11 –  CEP 47.750-000 – Brejolândia – Bahia.

DECRETO MUNICIPAL Nº 0023 DE 22 DE JULHO DE 2010.

“HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, ATRAVÉS DO EDITAL 002/
2010, DATADO DE 29 DE MARÇO 2010 E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, para
que possa surtir os efeitos legais e jurídicos, resolve decretar:

Art. 1º Fica HOMOLOGADO o resultado final do CONCURSO PÚBLICO, de prova e título, convocado pelo
Edital 002/2010, e reconhecido aos candidatos que obtiveram notas finais iguais ou superiores a 50% (cinqüenta
por cento) das questões, o direito à nomeação, de acordo com a ordem de classificação e a necessidade da
Administração Municipal, consagrando-se como exatos e definitivos os resultados das listagens do relatório de
conclusão em anexo.

Art. 2º - Publique-se a classificação definitiva.

Art. 3º - O concurso Público terá validade pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual
período, para atender o interesse público da Administração.

Art. 4º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia–Bahia, 22 de Julho de 2010.

EDÉZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal


