
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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Covid-19: Cadastro Estadual do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc para 
trabalhadores da cultura permanece aberto na plataforma online

O Cadastro Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cul-
tura, lançado em 14 de julho pelo Governo da Bahia, através das 
secretarias estaduais de Cultura (Secult) e do Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte (Setre), permanece aberto através de platafor-
ma online. Além de traçar um panorama dos profissionais dos 
segmentos culturais nos 27 territórios de identidades baianos, o 

cadastro servirá de base para a Secult no acesso e liberação do 
Auxílio Emergencial da Lei Aldir Blanc, para os fazedores de cul-
tura fragilizados pela pandemia.
Com a regulamentação da Lei Aldir Blanc em 17 de agosto de 
2020, estão disponibilizados recursos na ordem de R$ 110 mi-
lhões para o estado da Bahia, destinando 80% para o auxílio da 
renda emergencial e 20% para a realização de editais, chamadas 
públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao se-
tor cultural.
Todos trabalhadores da cadeia cultural podem acessar a plata-
forma que está disponível no link http://bit.ly/Secult_Bahia. Ao 
final do cadastramento, deverá ser solicitado o envio dos dados 
para o e-mail informado, lembrando ainda que é necessário se-
lecionar a opção indicada na tela final do cadastramento para 
receber a cópia da inserção de informações.
Em caso de dúvidas, os solicitantes podem entrar em contato 
através do endereço cadastrotrabalhador@cultura.ba.gov.br, in-
formando nome completo, CPF e e-mail para verificação.
O pagamento da renda emergencial será limitado a:
° Cinco pagamentos mensais retroativos a junho de 2020;
° Até duas pessoas da mesma unidade familiar, cada uma rece-
bendo o valor R$ 600,00;
° Quando a mulher for provedora da família (monoparental), 
pode receber duas cotas de R$ 600,00.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - RLO

Calbahia Calcário da Bahia Mineração LTDA, CNPJ 
06.133.785/0001-57, torna público que está requerendo 
junto ao Instituto do Meio Ambiente - IMA a Renovação da 
Licença de Operação para exploração mineral de rochas 
calcarias e dolomitica para produção de calcário correti-
vo de solo e produção e beneficiamento de britas para 
construção civil, localizada na Rodovia BR 349, KM 14 
Fazenda Anis, Zona Rural, município de Santa Maria da 
Vitória – BA.

Antonio Cardoso da Silva
Sócio Diretor

Comunicamos que o Balanço Ambiental, conforme Reso-
lução CEPRAM nº 2.933/02, correspondente ao período 
de vigência da licença anterior, será entregue ao IMA, que 
disponibilizará ao público na biblioteca do órgão.                         

EDITAL DO RESULTADO FINAL DO 
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DO OESTE DA BAHIA – CONSID, re-
presentado pelo seu Presidente Dr. TER-
MOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO, 
no uso de suas atribuições legais e esta-
tutárias, pelo presente DIVULGA O RE-
SULTADO FINAL do processo seletivo nº 
003/2020, conforme relação a seguir.

Barreiras, Bahia, 14/09/2020

TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS 
NETO
Presidente
Consórcio Intermunicipal do Oeste da 
Bahia

                         
ENCARREGADO GERAL
CANDIDATO ALBERTO RODRIGUES 
INSCRIÇÃO 001 CLASSIFICAÇÃO  1º

AUXILIAR D EPISTA 
CANDIDATO CLAUDIO MACEDO 
INSCRIÇÃO 002 CLASSIFICAÇÃO  1°

MOTORISTA MAQUINA PESADA 
CANDIDATO LUCIANO GOMES  INS-
CRIÇÃO 003 CLASSIFICAÇÃO 1º

MECÂNICO
CANDIDATO ROZIVALDO VILAS  
INSCRIÇÃO 004 CLASSIFICAÇÃO  1º
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