
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

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

LEI Nº 202/2011  DE 30/05/2011

  AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Dispõe sobre a criação de novas vagas para os cargos públicos de provimento efetivo do quadro da Prefeitura
Municipal de Brejolândia que especifica e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, Faz saber que a câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam criadas no quadro de cargos público de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Brejolândia,
instituídos pela Lei 61/98 – Plano de Cargos e classificação, alterada pelas Leis 121/2005, 157/2007, 158/2007, 159/
2007 e 186/2010, novas vagas a seguir:
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Parágrafo únicio – As novas vagas criadas para os cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de
Brejolândia sejam ocupadas mediante concurso público, conforme lei Federal.

Art. 2º - O provimento dos cargos efetivos relativos as vagas criadas por esta Lei, fica condicionado à comprova-
ção de existência de prévia dotação orçamentária para atender a projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes, conforme o disposto no § 1º do art. 169 da constituição federal.

Art. 3º - Os vencimentos dos cargos criados por esta Lei são os mesmos definidos para aqueles de idêntica
denominação, já existentes no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Brejolândia.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do orçamento geral do Muni-
cípio.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia Ba, 30 de maio de 2011.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito


