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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

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,Prefeitura Municipal de Canápolis  zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida
prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO

Carta Convite Nº. 001/2010

A Prefeitura Municipal de Canápolis – Estado da Bahia, torna publico que nos termos da Lei, fará realizar
licitação na modalidade Carta Convite nº 001/2010 que tem como objeto a contratação de empresa para a
prestação dos serviços de construção do PSF da localidade de Vaca Morta neste município, com abertura
para o dia 07 de Maio de 2010. O edital completo encontra-se na Prefeitura Municipal de Canápolis – Bahia
situada a Avenida Faustino de Queiroz, s/n, centro, Canapolis – Bahia, tel.: (77) 3687-2112. Informações e
demais atos resultantes dessa licitação serão publicados em Jornal de Grande Circulação e em locais
públicos deste município.

Vanessa de Souza Santos
Presidente da CPL

           PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

Secretaria de Educação amplia o número de vagas no
município Barreiras

Melhorar a qualidade e ampliar a oferta de vagas nas escolas municipais é um dos principais objetivos da
atual gestão. Por isso, desde o ano passado, foram disponibilizadas mais 3.484 novas vagas, da educação
infantil ao ensino fundamental.

Oferecer um ensi-
no com qualidade e meio
oferta de vagas nas es-
colas é um dos princi-

pais objetivos da atual
gestão. Por isso, desde
o ano passado, foram
disponibilizadas mais

3.484 novas vagas nas
escolas municipais, da
educação infantil ao en-
sino fundamental.

Segundo dados le-
vantados pelo setor de
pesquisas e planejamen-
to da Secretaria de Edu-
cação, a ampliação está
sendo feita
gradativamente desde
2009.

Para se ter uma
idéia do trabalho desen-

volvido pela atual ges-
tão, somente na zona
rural foram
disponibilizadas mais
649 novas vagas. “Nos-
sa proposta é ampliar
cada vez mais o núme-
ro de vagas porque a
procura está muito gran-
de, alem de melhorar o
ensino oferecido na
rede.” Afirmou a Secre-
taria de Educação, Ma-
ria do Carmo.


