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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 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.

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

             PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 01 DE JANEIRO DE 2011.

“Nomeia candidatos aprovados em Concurso

Público de Provas e Títulos”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o

disposto no item 10 do Edital 02/2010, publicado em 29 de março de 2010 no Site Oficial do Jornal Gazeta do

Oeste, homologado o resultado final sob o Decreto nº 023/2010, publicado em 22 de julho de 2010 no Site de

Publicação dos Atos Oficial do Município, no Jornal Gazeta do Oeste, e com fulcro no Decreto de Nomeação de

nº 04/2011 de 10 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os candidatos constantes do anexo único, aprovados em Concurso Público de Provas

e Títulos, por ordem de classificação do resultado final para provimento de cargos do quadro efetivo constantes

das Leis 061/1998, 121/2005, 158/2007, 159/2007 e 186/2010

                                                   ANEXO ÚNICO
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Art. 2°. Fica designado o dia 15 de janeiro, a partir das 8:00 horas, para a  posse     dos Nomeados
para os cargos acima mencionados. A Posse se dará mediante assinatura em termo respectivo, junto ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Brejolândia, localizado na Praça Alpiniano
J. Alves nº 11, Centro.

§ 1°. Para a posse no cargo público, deverá o candidato ter apresentado, no prazo previsto em Lei,
todas as documentações constantes do anexo II do Decreto de Nomeação nº 04/2011, sob pena de ser
tornada sem efeito sua nomeação.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Secretaria Municipal de Administração de Brejolândia-Ba, em 12 de janeiro de 2011

                                       Lucinaide de Souza Santos
                                                 Secretária de Administração


