
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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ATOS OFICIAIS

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

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº45 DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

“Nomeia candidatos aprovados em Concurso
Público de  Provas e Títulos”

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto
no item. 15 do Edital 01/2011, publicado em 24 de Outubro de 2011 no Site Oficial do Jornal Gazeta do
Oeste, homologado o resultado final sob o Decreto nº. 004/2012, publicado em 06 de janeiro de 2012 no
Site de Publicação dos Atos Oficial do Município, no Jornal Gazeta do Oeste, e com fulcro no Edital de
Convocação nº. 11/2012 de 10 de Outubro de  2012.

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, 157/2007, 158/2007, 159/2007, 202/2011, 211/2011 e nas demais leis que regem o presente
Concurso.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se

Brejolândia - BA, 31 de Outubro de 2012.

Lucinaide Sousa Santos
Sec. de Administração e Finanças


