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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.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de BREJOLANDIA , comunica a todos os
interessados que realizará   a  seguinte Licitação:

Convite  007/2010 – Contratação de Serviços de Locação de Veículos – Transporte de Adolescen-
tes e Monitores do Programa PROJOVEM. Edital a disposição na sede da Prefeitura situada à Praça
Alpiniano José Alves nº 11, das 7:30 as 12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 17 de agosto de 2010.

Prefeitura de Barreiras decreta Luto Oficial
A Prefeita Jusmari Oliveira decretou hoje, 17, luto oficial em Barreiras, por três

dias, pelo falecimento do Bispo Diocesano Dom Ricardo Weberberger, que morreu
na madrugada dessa terça, no Hospital Central da cidade austríaca de Lins. Após a
retirada de um tumor no cérebro, Dom Ricardo estava realizando sessões de
quimioterapia e radioterapia.

“O Governo Municipal se solidariza com todos os barreirenses e considera que o
seu exemplo deve ser lembrado sempre como estímulo ao combate à pobreza e
desigualdades sociais em toda região Oeste da Bahia”, afirmou a prefeita Jusmari
Oliveira.

Dom Ricardo Weberberger foi o primeiro Bispo Diocesano de Barreiras, nomea-
do pelo Papa João Paulo II, após criar a nova Diocese em 21 de maio de 1979.
Nasceu em 05 de setembro de 1939 na cidade de Leonfelden – Áustria, onde foi
ordenado sacerdote em 15 de julho de 1964. Chegou ao município de Barreiras em
24 de fevereiro de 1974 e recebeu a Ordenação Episcopal em 11 de julho de 1979.
Dom Ricardo era Doutor em Teologia e Psicologia e Mestre em Filosofia. Seu lema
era: “Redentor do Homem – Jesus Cristo”.


