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27 de março de 2012

ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.
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.

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

LEI 108/2012.
Dispõe sobre reajuste geral da remuneração dos Servidores
Públicos Municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU a seguinte Lei:
ART 1º- É concedido, a partir de 1º de fevereiro de 2012, reajuste de 4,5%(quatro e meio por cento) à titulo de reajuste
geral anual sobre o vencimento dos Servidores Públicos Municipais de Formosa do Rio Preto Ba., bem como os Servidores
da Câmara Municipal de Vereadores, na forma do artigo 37, inciso X da Constituição Federal.
ART 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições legais do referido Projeto, inclusive a justificativa, que passa a
integrar as razões deste como se aqui estivesse integralmente transcrita.
ART 3º - Essa emenda entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões 23 de março de 2012.
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