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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 promove abertura oficial da Semana Cívica de
Barreiras

Foi realizada nesta quarta-feira, 1 de setembro, a abertura oficial da
Semana Cívica de Barreiras, na Praça Castro Alves. Representantes do 4º
BEC, 10º batalhão, DIREC 25 e IFBA prestigiaram a cerimônia. Secretários
do governo municipal, também, participaram do evento.

A cerimônia de abertura começou com a apresentação da fanfarra do
Colégio Otávio Mangabeira e logo após foi ouvido o hino nacional com o
hasteamento das bandeiras do município, do Brasil e da Bahia. Apresenta-
ções de poesia e jogral dos colégios Sagrado Coração de Jesus e Otávio
Mangabeira marcaram o dia.

O desfile cívico militar de 7 de setembro acontecerá na avenida
Cleriston Andrade, o hasteamento e a revista da tropa será a partir das
07:30 horas, no pátio da prefeitura.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
CNPJ 42.752.451/0001-25

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2010
Processo Administrativo n.º 004/2010
Ratifica a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do artigo 25, “caput”, Lei 8.666/93
e suas atualizações.
Objeto: Prestação de serviços profissionais no assessoramento jurídico para este
pode legislativo. Contratado: ALESSANDRO DE MATOS LOBO
Valor Estimado Mensal: R$ 2.788,95 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e
noventa e cinco centavos).
Prazo: Com Início em 02 de setembro de 2010 e Término no dia 31 de Dezembro
de 2010.
Cristópolis - Ba, 02 de Setembro de 2010

Moises dos Santos Custodio

Presidente da Câmara Municipal

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
CNPJ 42.752.451/0001-25

EXTRATOS DE CONTRATOS

CT. Nº 003/2010. PROC./ADM. Nº 004/2010 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 003/2010 - OBJETO: Prestação de serviços profissionais no
assessoramento jurídico para este pode legislativo. CONTRATADA:
ALESSANDRO DE MATOS LOBO. VALOR MENSAL - R$ 2.788,95 (dois mil
setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
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Diocese de Barreiras realiza missa em homenagem a
Dom Ricardo

A Diocese de Barreiras realiza no próximo domingo, 05, no Parque de Exposi-
ções Engenheiro Geraldo Rocha, às 18h, uma missa em homenagem ao Bispo Dom
Ricardo Weberberger que morreu no dia 17 de agosto, na Áustria.

A data de 05 de setembro foi escolhida por ser o aniversário de 71 anos de Dom
Ricardo. Agora, será um momento de agradecimento aos 36 anos de trabalho e dedi-
cação do bispo à igreja. Dom Ricardo atuou como pároco de Barreiras por cinco
anos e como bispo da diocese, outros 31 anos.

“Desde o dia do seu falecimento lembramos de Dom Ricardo em todas os mo-
mentos. Celebraremos essa missa com alegria e com a participação de muita gente,
mostrando união e vontade de seguir o que ele nos ensinou. Cremos que Dom
Ricardo cumpriu sua missão e ele nos pediu para continuar a anunciar e testemunhar
Jesus Cristo, verdadeiro redentor dos homens e do mundo. Convidamos a todos
para participarem desta grande celebração”. Disse o padre da paróquia de São Se-
bastião, Geraldo Lang.

Participam da missa representantes dos 15 municípios que compõem a diocese,
formada por 20 paróquias. Uma concentração na Catedral São João Batista, às 17h,
antecede o evento. Em caminhada, os fiéis sairão do centro da cidade até o Parque
de Exposições.
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