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ATOS OFICIAIS

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

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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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

O Diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santa Rita de Cássia - Bahia, no uso de
suas atribuições, torna público a abertura de inscrições e normas estabelecidas para a realização do Concurso Público
destinado a seleção de candidatos para o preenchimento de vagas no Quadro Permanente de Pessoal do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santa Rita de Cássia - Ba.

O Edital completo encontra-se publicado por afixação no mural do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Santa Rita de Cássia e através da internet nos sites www.planejarconcursos.com.br e
www.prefeiturasrc.ba.gov.br. As inscrições ficarão abertas no período de 01 a 15 de setembro de 2011, através do site
www.planejarconcursos.com.br

Daniel de Sene Corado Filho
Diretor do SAAE de Santa Rita de Cássia – Ba

 30 de agosto de 2011.


