
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
Rua Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Centro

CNPJ. 13.654.439/0001-80

Decreto nº 21/2012

“Regulamenta a Composição do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS de
Brejolândia criado pela Lei Municipal nº 190, de 29 de junho
de 2010 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica Municipal, Lei Federal nº 11.124/2005 e a Lei Municipal nº 190, de 29 de junho de 2010.

Decreta:

Art. 1º - O Conselho Gestor do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Brejolândia
é um órgão de caráter deliberativo, composto, de forma paritária, por representantes dos órgãos do Poder
Executivo e representantes de entidades da sociedade civil, assim definidos:

I – Do Poder Executivo – Serão 04 (quatro) representantes de Órgãos da Administração Pública Municipal.

1 – Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo
2 - Secretaria Municipal de Assistência Social
3 - Secretaria Municipal de Saúde
4 - Secretaria Municipal de Educação

II – Da Sociedade Civil – Serão 04 (cinco) representantes ligados à área de habitação e movimentos populares
que terão garantido o princípio democrático de escolha de seus representantes, assim como a proporção de
¼ (um quarto) das vagas reservadas aos movimentos populares.

Art. 2° Os representantes do Poder Executivo Municipal serão de livre escolha do Prefeito.
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§1° - Cada titular do CGFMHIS terá um suplente, oriundo da mesma categoria representativa.
§2° - Somente será admitida a participação no CGFMHIS de entidades juridicamente constituída e em regular
funcionamento.
§3° Os representantes da sociedade civil serão indicados pelos dirigentes máximos das entidades representadas
no CGFMHIS.
§4° O Secretário de Obras, Transporte e Urbanismo presidirá o CGFMHIS e terá voto de qualidade.

Art. 3º Todos os representantes e os respectivos suplentes serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo
para compor o CGFMHIS.

§ 1º Os representantes designados na forma do caput deste artigo são denominados Conselheiros Titulares
e Conselheiros Suplentes.
§ 2º Os representantes das entidades citadas no caput deste artigo possuirão mandato de dois anos, permitida
uma recondução.

4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2012

EDEZIO NUNES BASTOS

Prefeito


