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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.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

Avenida Faustino de Queiroz, s/n - Centro - Canápolis/BA - CEP: 47.730-000
CNPJ: 13.812.144/0001-94

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 131/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Canápolis; CONTRATADO: JOSÉ
DILSON DIAS DA COSTA; OBJETO: Serviços de locação de estrutura para shows
com bandas musicais para o evento dos festejos juninos. VALOR GLOBAL: R$
25.000,00 (Vinte e cinco mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMEMTÁRIA: 02.000.00 –
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; 04.122.009.2.017 – Manutenção da
Secretaria de Administração; 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica; ASSINATURA: Canápolis – Bahia, 01 de Junho de 2010;
VIGENCIA: 01 a 30 de Junho de 2010.

6º Educa Brasil homenageará educação do município com
troféu Palma de Ouro

A educação de Barreiras vem se destacando gradativamente no cenário
nacional, prova disso, é que a Secretária Maria do Carmo será consagrada
com o troféu Palma de Ouro pelos projetos desenvolvidos a frente da Secre-
taria.

O troféu Palma de Ouro é concedido somente para os 100 melhores se-
cretários municipais de educação do Brasil.

“Fico muito honrada e feliz por ser convidada para receber um premio de
grande importância nacional como esse”, afirmou Maria do Carmo.

O evento acontecerá de 20 a 23 de junho, em Balneário Camboriú - Santa
Catarina e contará com a presença de várias autoridades relacionadas à
educação do Brasil.


