
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 n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
CNPJ 13.654.439/0001-80

Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

Portaria N. ° 40 de 28 de Setembro de 2011.

“Cria comissão Municipal de Reforma Administrativa e dá outras providências”.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Cria a Comissão de Reforma Administrativa com o objetivo de coordenar estudos pela elaboração da
Legislação Complementar Municipal e realizar o recadastramento de todos os Servidores Municipais, para fins de
efetivação por Concurso Público.

Art. 2° - A Comissão será formada pelos seguintes membros, nomeados neste ato:

Gelson Conceição dos santos Presidente
Jacinto Domingos Pinto 1° Secretário
Phabiane Castro Costa 2° Secretário

Art. 3° - Compete a Comissão:

a) Desenvolver estudos pela elaboração dos anteprojetos do plano de Carreira, Cargos e Salários dos
Servidores Municipais e do Estatuto dos Servidores Municipais;

b) Montar o sistema de recadastramento e apresentar Relatório de Conclusão, contados 10 (dez) dias úteis
após a data de encerramento do Recadastramento;

c) Definir o quantitativo de vagas do Quadro de Provimento Permanente desta Prefeitura, para fins de
preenchimento pelo Concurso Público, que constará na Lei que rege o Plano de Cargos e Salários de Servidores
Municipais deste Município.
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Art. 4° - Os serviços de assessoramento técnico especializado junto à Comissão serão prestados pela Empresa
SR Concursos e Pesquisas, contratada por esta Administração.

Art. 5° - Os efeitos de nomeação desta portaria cessarão mediante a publicação dos atos pertinentes.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 28 de Setembro de 2011.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal


