
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020 
 

Objeto: Aviso de Credenciamento destinado a subsidiar o setor da cultura, mediante a realização de atividades 
artísticas culturais para divulgar as diferentes formas de expressão cultural desta municipalidade, nos termos do 
inciso III do artigo 2º da Lei Aldir Blanc. As inscrições poderão ser realizadas no período de 03 de dezembro a 09 de 
dezembro de 2020. Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura situado a Praça da Bandeira, nº 35, Centro em 
Santa Rita de Cássia-BA. O edital poderá ser solicitado no site: http://santaritadecassia.ba.gov.br/ ou pelo fone/fax 
(77) 3625-1010/1313.  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020 

 
Objeto: Aviso de Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, destinado a subsidiar o setor da cultura para 
manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições, grupos e organizações culturais, nos termos do inciso II do artigo 2º da Lei Aldir Blanc. As inscrições 
poderão ser realizadas no período de 03 de dezembro a 09 de dezembro de 2020. Local: Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura situado a Praça da Bandeira, nº 35, Centro em Santa Rita de Cássia-BA. O edital poderá ser 
solicitado no site: http://santaritadecassia.ba.gov.br/ ou pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313.  

 
Adja Mércia Barbosa 

Secretária de Educação 
01 de dezembro de 2020 
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