
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.

Ano XI  Nº 3317   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    31 de outubro  de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 3 
 

SÃO FÉLIX DO CORIBE 

  
 

TERÇA-FEIRA • 31 DE OUTUBRO DE 2017  
ANO VI | N º 715 

 

 
DECRETOS 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 47E3-F210-5405-1ED7.



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 02Barreiras, 31 de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 4 
 

SÃO FÉLIX DO CORIBE 

  
 

TERÇA-FEIRA • 31 DE OUTUBRO DE 2017  
ANO VI | N º 715 

 
 

ERRATA 
 

 
Em razão de equívocos no Decreto nº 1037 de 30 de outubro de 2017, publicado no Diário Oficial do 
Município edição nº 714 de 30 de outubro de 2017, o setor de publicações no uso de suas atribuições 
retifica o referido Decreto, conforme abaixo especificado: 
 
Onde se lê: “Dispõe sobre ponto facultativo nas repartições públicas do Município no dia 03 de outubro de 
2017 e dá outras providências”. 
 
Leia-se: “Dispõe sobre ponto facultativo nas repartições públicas do Município no dia 03 de novembro de 
2017 e dá outras providências”. 
 
 
Onde se lê: CONSIDERANDO que este ano o dia 03 de outubro recaiu em uma sexta-feira [...] 
 
Leia-se: CONSIDERANDO que este ano o dia 03 de novembro recaiu em uma sexta-feira [...] 
 
 
Onde se lê: CONSIDERANDO que, a cada ano por ocasião do feriado nacional de 02 de outubro o 
Executivo [..] 
 
Leia-se: CONSIDERANDO que, a cada ano por ocasião do feriado nacional de 02 de novembro o 
Executivo [..] 
 
 
Onde se lê: Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO o expediente do dia 03 de outubro de 2017, 
sexta-feira em todos os órgãos [...] 
 
Leia-se: Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO o expediente do dia 03 de novembro de 2017, 
sexta-feira, em todos os órgãos [...] 

 
 

São Félix do Coribe, 31 de outubro de 2017. 
 
 
 

 
FABRICIO ROCHA DE SOUZA 

Setor de Publicações 
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