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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, Câmara Municipal de Buritirama e Câmara Muni-
cipal de Mansidão  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população

documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Prorrogadas inscrições para concurso literário no IF - Bahia
O IFBA Campus Barreiras informa que foram prorrogadas as inscrições para o I Concurso Literário Unificado Gregório de Matos em comemoração

aos 15 anos do campus. Devido a greve dos Correios a instituição decidiu que os interessados podem se inscrever até o próximo dia 09 de outubro (sexta –
feira).O evento, uma parceria com a Uneb/Barreiras, a Unyahna e outros parceiros, tem objetivo de estimular a criação literária na Bahia.  Cada participante
deve apresentar no máximo 2 poemas sobre qualquer tema até o dia 2 de outubro.

Os cinco primeiros colocados receberão, respectivamente, uma bolsa de estudo durante 12 meses na Unyahna; impressora multifuncional; impressora
HP 7450; um kit com um dicionário, uma gramática e uma antologia poética; um kit com um dicionário, uma gramática e uma antologia poética. O melhor
intérprete receberá um kit com um dicionário, uma gramática e uma antologia poética, e, os 50 melhores poemas serão impressos em livro, com edição
patrocinada pela Prefeitura Municipal de Barreiras.Informações: (77)3611-5023, 99631401, 3611-5419

Organização: Assessoria de Comunicação - Antonio de Pádua

Entrevistas através do telefone (3611-5023) falar com Marília ou Simone
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Bairros recebem indicações para melhoria de várias ruas
Na sessã  daCâmara de Vereadores foram votadas

indicações que trarão melhoria a algumas ruas da cidade que
encontram-se sem asfalto e com muitos buracos, o que dificulta o
acesso ao local e a passagens de veículos.

Pastor Souza teve cinco indicações aprovadas no
Plenário. Os bairros São Pedro e Barreirinhas receberam indicações
para implantação nas ruas Mario Filho (Bairro São Pedro) e Rua
Santa Custodia em Barreirinhas, sinalização vertical e horizontal
com faixa de pedestres, atendendo a reivindicação dos moradores de
ambos os bairros que vêm sofrendo consequências com o descuido
das ruas. O vereador indicou também a retirada de entulhos na Rua
das Turbinas, no bairro Boa Vista. Após a implantação da pista de
AutoCross no local, foi feito um acúmulo de entulhos que acabou
virando depósito para restos de materiais de construção, o que traz
cheiro desagradável e acúmulo de insetos e animais peçonhentos.
       Para a Rua Landufo Alves, que encontra-se intransitável devido
ao estado em que se encontra, os moradores do local fez a solicitação
para sua recuperação. Pastor Souza, em resposta à solicitação, indicou
que fosse feita a terraplanagem e cascalhamento na travessa Landufo
Alves, localizada no bairro Jardim Ouro Branco. O bairro São Pedro

também recebeu indicações, duas no total, para melhoria da
comunidade. Na travessa do Aeroporto foi indicada a pavimentação
asfáltica, favorecendo a população que vem sofrendo com os buracos
e o fluxo de veículos que circulam ali. Para a Rua Mário Filho foi
indicada a recuperação dos redutores de velocidade que lá foram
instalados, inibindo assim a ação de condutores de veículos que
não atentam para o código de trânsito, dirigindo em alta velocidade
e trazendo graves conseqüências a quem por ali circula.  Visando
atender a reivindicação dos moradores da Rua Santa Mônica, a
vereadora Kelly Magalhães solicitou que fosse feita a pavimentação
asfáltica do local que é aproveitado por aqueles que usam dessa
condição para despejo de lixos e animais mortos.

 vereador Ben Hir Aires indicou a implementação de uma biblioteca
comunitária no bairro de Barreirinhas. Indicação feita em
justificativa de que o conhecimento adquirido através da leitura é
um veículo transformador que leva o cidadão a se tornar crítico e
questionador, capaz de transformar a sociedade em que está inserido.

       As indicações foram aprovadas por unanimidade em 01 de
setembro no Plenário da Câmara de Vereadores

Sinopse das sessões

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.007/2009, no dia 28 de setembro
de 2009, às 10:30h, 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 das localidades José
Francisco, Gandaia e Mateira * transporte de cascalho pra recuperação
de estradas vicinais das localidades Tambiquara Carrapato e Cabiceirinha,
*Serviços prestados com escavação de cascalho por um período de 140h
para recuperação de Estradas Vicinais e transporte de cascalho pra
recuperação de estradas vicinais das localidades Atoleiro, Desterro e
vazante I visando um bom desenvolvimento para o Município

Poderão participar da presente licitação pessoas físicas em
situação regular junto às Receitas Federal, Estadual e Municipal, 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, 30 setembro de 2009.

Leonor de Farias Diamantino
Presidente da Comissão de Licitação

PREFITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO
BREJO VELHO

AVISO DE COLITIVA

Secretário de Planejamento fala sobre
orçamento nesta quarta-feira (30), às 15h

O secretário estadual do Planejamento, Walter
Pinheiro, dá entrevista coletiva, nesta quarta-feira
(30), às 15h, no auditório da Secretaria do
Planejamento (Seplan) - Centro Administrativo.
Pinheiro vai falar sobre o projeto de Lei
Orçamentária Anual (LOA) para 2010, entregue
nesta manhã à Assembléia Legislativa.
Em 2010, haverá um incremento de 4% no orçamento
em relação a este ano (2009) e 58% do orçamento
serão aplicados na área social.

Alberto de Freitas
Coord. Redação/Jornalismo
Agecom
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

INEXIGIBILIDADE

O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº
8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de 04/06/
1994, FAZ SABER a todos quanto os presentes Editais ou deles notícias
tiverem e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO  expediu parecer em regular processo, considerando
INELEGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade nº 034/2009– Serviços Médicos prestados na Unidade
Básica de Saúde.
Inexigibilidade nº 035/2009– Serviços de Consultoria e Assessoria
Técnica Especializada (restituição de cobrança indevida junto ao INSS).
Brejolândia – Bahia, 28 de setembro  de 2009.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA  e:

Eneida Márcia Veloso Santos Oliveira.             Cont nº  186/2009
Valor R$ 3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais)
Objeto:  Serviços de Orientadora do Programa Projovem  Adolescentes
e Facilitadora dos Trabalhos Sócio Educativos.
Duração: 04 (quatro) meses.
Data: 01/09/2009

Ana Maria Canaviri de Navarro.             Cont nº 187/2009       Valor
R$ 43.480,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta reais)
Objeto: Serviços Médicos a serem realizados na Unidade Básica de Saúde
na Sede do Município.
Duração: 04 (quatro) meses.
Data: 01/09/2009

Vital Teles da Rocha.             Cont nº 188/2009       Valor R$ 395,00
(trezentos e noventa e cinco reais)
Objeto: Serviços de Roçagem de Estrada Vicinal.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009

Enock Luz Souza.             Cont nº 189/2009       Valor R$ 13.882,28
(treze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)
Objeto: Serviços Médicos (Psiquiatra) a serem prestados na Unidade
Básica de Saúde.
Duração: 04 (quatro) meses.
Data: 01/09/2009

Lourivaldo  Alcântara  de Miranda.             Cont nº 190/2009       Valor
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Objeto: Locação de veículo destinado a Secretaria Municipal de Saúde.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009

Elias Neris Costa.             Cont nº 191/2009       Valor R$ 1.365,00 (um
mil e trezentos e sessenta e cinco reais)
Objeto: Locação de veículo destinado a Secretaria Municipal de Saúde.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009

Euripedes  Carlos de Carvalho.             Cont nº 192/2009         Valor
R$ 2.788,95 (dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e noventa e
cinco centavos)
Objeto: Serviços Médicos realizados na Unidade Básica de Saúde na Sede
do Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009

James Thomas Kirkwood Chicata             Cont nº 193/2009         Valor
R$ 2.788,95 (dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco
centavos)
Objeto: Serviços Médicos realizados no PSF II,  no Povoado de Santa
Luzia.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Oscar Jesus dos Santos.             Cont nº 194/2009       Valor R$ 1.260,00
(um mil e duzentos e sessenta reais)
Objeto: Locação de veículo destinado a Secretaria Municipal de Saúde.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Joselino da Silva Santos            Cont nº 195/2009         Valor R$ 3.000,00
(três mil reais)
Objeto: Locação de Veículo destinado a Secretaria de Obras.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Cooperativa dos Transportes Rodoviários de Bens Autônomos do
Oeste Baiano - COTRACOB
Cont nº 196/2009                Valor R$ 133.920,00 (cento e trinta e três mil
e novecentos e vinte reais)
Objeto: Serviços de Transporte Escolar - Ensino Médio.
Duração: 04 (quatro) meses.
Data: 01/09/2009
Ellis Mariza Conceição Castro          Cont nº 197/2009         Valor R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Objeto: Fornecimento de Refeição aos presos sob custódia do Município..
Duração: 04 (quatro) meses.
Data: 01/09/2009
Cristiano Nunes Lopes          Cont nº 198/2009         Valor R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais)
Objeto: Serviços de Transporte de Caminhão destinados a Secretaria
Municipal de Educação
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Maria das Graças Smith Freire          Cont nº 199/2009         Valor R$
19.775,16 (dezenove mil e setecentos e setenta e cinco reais e dezesseis
centavos)
Objeto: Serviços Médicos (ginecologia) prestados na Unidade Básica de
Saúde.
Duração: 04 (quatro) meses.
Data: 01/09/2009

AVISO DE LICITAÇÃO

Uillian Souza Santana          Cont nº 200/2009         Valor R$ 1.330,00
(um mil e trezentos e trinta reais)
Objeto: Serviços  de lavagem, polimento e borracharia dos veículos a
serviço da Secretaria de Obras
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Maria Leigail  Ribeiro de Castro          Cont nº 201/2009         Valor
R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
Objeto: Serviços de Técnica de Enfermagem na Unidade Básica de Saúde
deste Município
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Maria Lúcia Cirino da Luz          Cont nº 202/2009         Valor R$
175,00 (cento e setenta e cinco reais)
Objeto: Serviços de Técnica de Enfermagem (plantão extra) na Unidade
Básica de Saúde deste Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Eulina Maria dos Santos          Cont nº 203/2009         Valor R$ 210,00
(duzentos e dez reais)
Objeto: Serviços de Técnica de Enfermagem (plantão extra) na Unidade
Básica de Saúde deste Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Maria de Lourdes Lima Bezerra          Cont nº 204/2009         Valor
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R$ 105,00 (cento e cinco reais)
Objeto: Serviços de Técnica de Enfermagem (plantão extra) na Unidade
Básica de Saúde deste Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Paulo Cesar Pereira dos Santos          Cont nº 205/2009         Valor
R$ 300,00 (trezentos reais)
Objeto: Serviços de Transporte de  adolescentes do programa
PROJOVEM
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
Lindberg da Costa Mendes          Cont nº 206/2009         Valor R$
1.100,00 (um mil e cem reais)
Objeto: Serviços de Transporte de  Pessoas Carentes – Brejolândia/
Barreiras
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009
José Carlos de Souza          Cont nº 207/2009         Valor R$ 3.320,00
(três mil e trezentos e vinte reais)
Objeto: Serviços de Transporte de  Pessoas Carentes – Brejolândia/
Barreiras
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/09/2009

Brejolândia – BA, 30 setembro de 2009.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal.

Segundo quadrimestre 2009 passado a
limpo em audiência

Em cumprimento ao parágrafo 4° do artigo 9° da Lei Complementar n° 101
de 04 de maio de 2000, a prefeitura de Luís Eduardo Magalhães realizou
na tarde de quarta-feira, 30, a segunda audiência pública para demonstrar
e avaliar as metas fiscais do quadrimestre.
O evento realizado na plenária da Câmara de Vereadores do município,
serviu como parâmetro para o executivo municipal apresentar as
despesas realizadas no período. Outra exigência cumprida com a
realização da audiência diz respeito a apresentação do quadro geral
das dívidas do município, além da possibilidade de avaliar os índices
legais de aplicação em saúde, educação e das despesas com pessoal
realizadas.
O secretário de Administração e Finanças do município, Carlos Augusto
Daniel explica que “mesmo com a queda no repasse do fundo de
participação dos municípios, conseguimos dar continuidade aos
investimentos em saúde e educação”. Ondumar Marabá, líder do governo
municipal na câmara de vereadores diz que a audiência sinaliza a
transparência da gestão do prefeito Humberto Santa Cruz no município.

“Esta é uma demonstração clara da situação econômica e financeira do
município. Os dados apresentados indicam que somente em educação o
executivo investiu mais de R$ 1 milhão em relação ao que é exigido
legalmente”, observa Marabá.


