
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br
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TERRAE  ET  VITAE  
Estado da Bahia 

Câmara Municipal de Buritirama 
CNPJ. 04.184.054/0001-05 

 
 

ABANDONO DE EMPREGO 
 
 

Convidamos o Sr. VINICIUS ANDRÉ FREITAS DIAS, portador da CTPS nº 0013321/00285 e CPF/MF nº  
346.806.338/59 a comparecer na sede desta Câmara , a fim de retornar ou justificar as faltas desde 1º de 
outubro de 2013, dentro do prazo de 05(cinco) dias a partir desta publicação, sob pena de ficar 
automaticamente exonerado do cargo que até então ocupava, conforme prescreve a legislação municipal 
vigente. 
Buritirama(BA), 04 de outubro de 2013. 
 
Termício Moreira de Oliveira 
Presidente 
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