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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, Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
zelando 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

Gestores escolares participarão de curso de formação

Com o objetivo de
apresentar e sensibilizar os
gestores escolares sobre o
Programa de Capacitação
de Gestores – Progestão,
a Secretaria de Educação
promoveu na sexta-feira,
01, no auditório Manoel
Rodrigues de Carvalho,
um encontro com direto-
res, professores, técnicos
da secretaria, coordenado-
res e supervisores.

O Progestão é um
projeto de formação con-

tinuada, organizado na moda-
lidade à distância para
gestores escolares em exer-
cício nas escolas públicas. É
um programa do governo es-
tadual criado em 2001 e será
desenvolvido em parceria
com as secretarias municipais.

A primeira fase deste
projeto já aconteceu em
2008. A segunda fase terá iní-
cio ainda este mês e será de-
senvolvida na Escola Muni-
cipal Doutor Silva Jardim. O
curso tem duração de um ano

com carga horária de 300
horas com um encontro
presencial a cada mês para
um público de aproximada-
mente 52 gestores.

Para a tutora municipal
do projeto, Edna Rodrigues,
a secretaria de Educação
vem desempenhando um
papel muito importante no
processo de aprendizagem
do aluno, “por isto, o
Progestão tem o objetivo de
formar lideranças educacio-
nais comprometidas com a

construção de um projeto de
gestão democrática, focado
no sucesso escolar do alu-
no”.

Edna declara ainda que
durante o curso os gestores
cursistas irão aprender e dis-
cutir as formas de promover
o sucesso da aprendizagem
do aluno e a sua permanên-
cia na escola, de desenvol-
ver a avaliação institucional
da escola e de gerenciar o
espaço físico e o patrimônio
escolar.

52 Gestores escolares irão participar do curso.
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho (BA) comunica aos interessados e à população em geral que fará
realizar licitação pública modalidade CARTA CONVITE, de nº.010/2010, no dia 11 de outubro de 2010, às 14:00h,
no prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça Municipal, nº. 86, Centro, nesta cidade, onde serão recebidas as
Propostas, tendo como Serviços a serem prestados com transporte de cascalho pra recuperação de estradas vicinais
nas localidades de Cantinho e cabiceirinha  e escavação de cascalho em horas para este Município.

Poderão participar da presente licitação Pessoas Jurídicas ou pessoas físicas em situação regular, e que
manifestarem interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data de apresentação das propostas.
Maiores esclarecimentos serão fornecidos no Setor de Licitação deste Município.

Tabocas do Brejo Velho – BA, 04 de outubro  de 2010.

Leonor de Farias Diamantino
Presidente da Comissão de Licitação


