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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
O Município de RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia, juntamente com a Comissão 
Especial Fiscalizadora do CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, no uso das atribuições, 
considerando a greve dos Banco e a dificuldade de pagamento das inscrições pelos 
candidatos resolve:  
 
Prorrogar o período das inscrições até a data 26/10/2015 (Segunda-feira), 
Impreterivelmente. 
 
Para emissão do Boleto bancário com nova data de pagamento os candidatos verão 
acessar a área restrita do candidato no site www.consulteconcursos.com.br com CPF e 
senha, selecionar o concurso para o qual realizaram a inscrição, clicar em 2º via de 
boleto bancário e imprimir. 
 
 
Comissão Especial Fiscalizadora do Concurso Público 
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