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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 nº 101/2000, a  Prefeitura Municipal de Tabocas do

Brejo Velho, zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da popula-

ção documentos diversos para a devida prestação de  contas.

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

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, pôr sua Comissão Permanente de Licitação, torna publico no dia 05/11/
2008, às 09:30h. no endereço: Praça Municipal, 86 Centro em Tabocas do Brejo Velho-Ba, serão recebidas propostas relativas
à TOMADA DE PREÇOS  nº 013/2008, tendo como objeto à aquisição dos serviços Reforma das  Escolas da sede e do
interior do Município, O edital está à disposição na sala da CPL, no horário das 08: 00 as 12:00 horas e poderá ser
adquirido através de solicitação por escrito mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais, Sem direito a restituição.
Maiores informações na sala da CPL, situada à Praça Municipal, 86, Prédio Sede da Prefeitura Municipal – Tabocas do Brejo
Velho - BA. Publique-se em 20 de outubro de 2008.  Presidente da CPL.

Benivalda de Jesus Sampaio
PCL Portaria n°006/2007

De 05/10/007

I ADCON – Encontro de Administração e Ciências
Contábeis da FASB

Tendo em vista a integração da área de Ciências

Sociais Aplicadas e visando o diálogo para compreensão

das crescentes demandas de uma economia de mercado

cada vez mais globalizada, os

Cursos de Administração e Ciências Contábeis realizam o

I ADCON - Encontro de Administração e Ciências

Contábeis da FASB.

O encontro se dará no Centro Cultural de Barreiras,

no dia 20 de outubro, às 19h, com a participação de

palestrantes que debaterão o seguinte tema:

“Administração e Contabilidade: parceria para o

desenvolvimento sustentável”.

O Encontro será realizado em forma de painéis

e cada painel disporá de trinta minutos para cada

palestrante. Os palestrantes do evento serão:

Emerson Cardoso, Genário Alves, Ana Rosa (CRC-

BA) e Adailton Moreira.

Neste sentido, solicitamos gentilmente a vossa

cobertura para o sucesso deste evento!

Vandré Vilela

Núcleo de Marketing Institucional


