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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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DE TODOS

 PORTARIA Nº 021/2010

Dispõe sobre a nomeação de integrantes da Comissão Permanente de licitação nos termos do artigo 51
da Lei Federal nº 8.666/93.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – ESTADO DA BAHIA, senhor Bionô Roque das Cha-
gas, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93 - RESOL-
VE;

Artigo 1º - Ficam nomeados considerando o disposto na lei nº 8.666/93, os servidores abaixo nomeados para,
sob a presidência do primeiro, integrarem pelo prazo de (01) um ano a contar da publicação deste ato, a Comissão
Permanente de Licitações – COPEL, desta Prefeitura Municipal.

a) Presidente – Giltamar Pereira Tavares;
b) Membro – Paulo Teixeira de Oliveira;
c) Membro – Carla Fernandes da Silva de Jesus.

Artigo 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, cumpra-se e publique-se.
Wanderley (BA), 23 de Agosto de 2010

Bionô Roque das Chagas
- Prefeito Municipal -


