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ATOS OFICIAIS

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

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.

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 Nº  204  DE 30  DE  MAIO  DE 2011.

“Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Cultura e dá outras providências.”

EDÉZIO NUNES BASTOS, Prefeito do município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 – A Política Municipal da Cultura e do Desporto, em consonância com o disposto na Constituição Federal
(art. 215 e 216), na Constituição Estadual (art. 269, 270, 271, 272, 273, 274 e 275), onde garante a todos o pleno
exercício dos direitos culturais, respeitando o conjunto de valores de cada cidadão e considerando a essencialidade da
expressão cultural e objetivando a garantia de desenvolvimento dos habitantes do Município de Brejolândia, mediante
a valorização de suas culturas e diversidades.

Art. 2 – Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas de emergência, se necessário, a fim de evitar episó-
dios críticos de não cumprimento desta, ou para decisões que não constam na presente lei.

Art. 3 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e será regulamentada, se necessário, pelo Poder
Executivo, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brejolândia-Ba, em 30 de Maio de 2011.

EDÉZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal


