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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 024/2010 de 28 de setembro de 2010

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 - RESOLVE;

Art. 1º. - Fica nomeado o Sr. Giltamar Pereira Tavares, para desempenhar a função de PREGOEIRO OFICIAL
da Prefeitura Municipal Wanderley, Estado da Bahia.

Art. 2º. - A equipe de apoio será composta pelos senhores Paulo Teixeira de Oliveira e Ideujânio Araújo de
Novais.

Art. 3º. - Quando necessário o Pregoeiro poderá requerer funcionários ou informações de qualquer setor da
Prefeitura Municipal de Wanderley, Bahia, para garantir o fiel desenvolvimento dos procedimentos ou processos.

Art. 4º. - Fica assegurado ao pregoeiro a faculdade de convocar técnicos, para assessoramento e/ou emissão de
pareceres em assuntos específicos.

Art. 5º. - As decisões do pregoeiro serão homologadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 6º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições contidas
na Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2010.

Publique-se e registre-se.

Wanderley (BA), 28 de Setembro de 2010
Bionô Roque das Chagas

- Prefeito Municipal -


