
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.
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36












     

     
     


       
      
        

     






     
    
    



     
     
      






     

     
   
    
      
        
      









     
   
     
         
      







     

     
    


      

















  


 
     




     
   

     
 

 



  
    

   





    
   

   



  


 
   

  
    

    
   








 
    

  
   

   




  


 
     




   




  
   

   
      
     





  
   
 
   
      
     
   
   






   
  


  






   
  


  




    

   
  

        
 




    

    
  

        
 













     
      

    
  
    

        







     
      

  
   

    
         

   
     







     
    



   









     
    



   






  


    
   


    

   





  


     
   


    

   






GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 02Barreiras, 05 de janeiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36












    

   
    


    







   
    


    





     

     
    
     
       
        
   






     
   
   
   
      
        
      







     

     
   
      
      
       







     

     
   
     
       
        
   












 


     
  




  






     
  




  



  


 
     

   
  

     
  





  
      

  
  

    
    

   




  


 
    

 
   

       






  


 
   

   
  

     
  





  

   
      
     
      
     
      






  
   
 

     
       





  
   
 
   
  
       








    
   
      
     
      





  
   
 
    
  
  
       






  

   
   
   
  
     
        
  













     


   
     

    
    

       
   





     
      

  


     
       







     
      

   
   
     

       









  
    

    
       

   





     
      

   
     

   
     

       






     


   
   

     
   

     
     

   




GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras, 05 de janeiro de 2018 Página 03

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36












     
   
   
     
      
      








     

     
     
     
       
       







     

     
     
     
       
       






     
   
    
     
      
          







    

     
      
      
      
        
      






















  
      

 
 

   
     






  


 
     

 
   

       






  


 
     

 
   

       






  
      

  
 

    
    






  


 
     

  
    

    
   





  

   
      
     
      
     
      






  
   

  

       
 





  
   

  

       
 





  
   
 

      
     
    






  
    



    
       
  














     


   
     

    
    

       
   





     
      


   


    

   




     
      


   


    

   




     
      

  


    
       

     




     
    





     

     
   














GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 04Barreiras, 05 de janeiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36












     
   
    

       
        
   





     

     
     
     
       
       






     

     
     
     
       
       






     
   
    
     
      
          






     
   
 
       
      
      
    
      























  
      

  


   
    

  




  


 
     

 
   

       






  


 
     

 
   

       






  
      

  
 

    
    






  
      

 
  

   
       

   
   



  
   
 


       
 





  
   
 
    
      
     






  
   

  

       
 





  
   
 
     
   
      
    
   





  
   
 


       
 





  
   
 
   
   
      
    
   













     
      

    



    

   




     
      

   
   

    
        






     
      


   


    

   




     
      

  
   

     
       

   
     



     
      

    



    

   




     
      

    
      

     
       

   
     



Barreiras, 05 de janeiro de 2018 GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 05

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36












     
   
 
       
      
      
    
      





     

     
    
    
      
          






     

     
     
    
      
      
    
      





     
   
   
      
      
          






     
   
 
     


      






















  
      

 
  

   
       

   
   



  


 
   

 
    

    






  


 
  

 
   

       
   

   



  
      

 
 

    
    






  
      

 
       




   




  
   
 
     
      
     






  
   
 
  

       
 





  
   
 
     
   
      
    
   





  
   
 

   
      
    
   





  
   
 
    
      
     






  
   
 
   
      
     














     
      

   
   

    
        






     
      

    
   


    

   




     
      

  
   

     
       

   
     



     
      

   


     
       

   
     



     
      

   
   

    
        






     
      

  
  
    

        





