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Em cumprimento ao princí-
pio constitucional e a Lei nº
101/2000, a Câmara Munici-
pal de Buritirama e Prefeitu-
ra Municipal de Serra Doura-
da, zelando pela transparência
da gestão municipal, coloca à
disposição da população docu-
mentos diversos para a devida
prestação de  contas.

Prefeitura presta
contas à população

A publicação impressa e eletrônica
de anexos dos relatórios da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal - LRF é uma exi-
gência da Constituição Federal que es-
tabelece que o Poder Executivo os pu-
blicará, até trinta dias após o encerra-
mento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é
permitir que, cada vez mais, os órgãos
de controle externo e a sociedade, co-
nhecam, acompanhem e analisem o de-
sempenho da administração municipal.

Atos Oficiais

Estado da Bahia
Caixa de Aposentadoria Previdência e Assistência Social

CNPJ. 42.707.299/0001-69
Praça 3 de maio, s/n – cep 47.740-000 – centro - Serra Dourada – Bahia.

         ATA DE LICITAÇÃO

Aos (16) dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e oito, às 10:00 horas, na sua sede
à Rua Maria Mendes da Silva, 612, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitação do Município, nomeada através da Portaria n.º 001/2008, sob a Presidência da
senhora Glaciene de Oliveira Lopes, para julgar as propostas referentes a Carta-Convite n.º
001/2008, para prestação de serviços financeiros sob o regime de menor valor na cobrança
de serviços bancários e maiores taxas nas aplicações financeiras, na administração e aplicação
dos recursos do RPPS, conforme constante neste Edital e anexos. A senhora Presidente
comunicou a todos que o referido Edital foi adquirido por três instituições financeiras as
quais fazem-se presentes, sendo: Alessandro Almeida Chaves e Edílson de Oliveira Santos
gerentes da agência de Santana – Bahia, representantes do Banco Bradesco S/A; Valnei
Rocha dos Santos Gerente da Agência de Serra Dourada, representante do Banco do Brasil
e Silvio Alves Ferreira, assistente de negócios e gerente substituto da Agência da Caixa
Econômica Federal de Bom Jesus da Lapa – Bahia. Na continuidade verificou-se que todos
tiveram dificuldades na preparação do envelope de habilitação, alegado a dificuldade das
agências centro serem distantes. Portanto, levantou-se o questionamento da importância e
responsabilidades na gestão destes recursos. Após conclusão, que contou com as presenças
dos senhores: Francisco Mascarenhas Neto – contador da Capas; Arlindo Campos –
Coordenador do Instituto; Valdevino Pereira Rocha – Diretor Financeiro da Capas; Alexsandro
de Arruda Monteiro – Diretor Executivo da Capas e Maria do Carmo Almeida – Presidente do
Conselho de Administração da Capas, ficou acertado para o próximo dia 03 de junho de
2008 às 11:00 horas neste mesmo endereço, a segunda reunião onde todos firmaram o
compromisso de estarem presentes atendendo todas às exigências constantes do Edital.
Foi suspensa a reunião para redação da presente Ata, que reabertos os trabalhos, foi lida e
aprovada, vai assinada por mim, Maria Alves de Oliveira Viana – Secretária, pela Presidente e
o outro Membro da Comissão e todos os participantes. Dado e passado em 16 de maio de 2008.

Maria Alves de Oliveira Viana - Secretária
Glaciene de Oliveira Lopes - Presidente
Edivaldo Reis Santos – Membro
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Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 179/2008.
A Prefeitura Municipal de Serra
Dourada e Magna Simone Barros
de Souza. CPF– 691.813.305-53.
Objeto: prestação de serviços de
curso / treinamento destinado a
capacitação dos conselheiros de
saúde, visando o fortalecimento do
Sistema Único de Saúde – SUS,
conforme Convenio nº 1304/2006
junto ao M. da Saúde. Valor Total
de R$ 7.630,00 (sete mil e
seiscentos e trinta reais). Dotação
Orçamentária: Unidade: 02.06.000
– Secretaria da Saúde. Programa:
2.037 – Manutenção do Fundo
Municipal de Saúde - SUS;
Elemento: 3.3.9.0.36 00 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa
Física.
Serra Dourada – Bahia, 09 de maio
de 2008.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal.

Dia das Mães com Sorriso 10 no Bairro Santa Cruz

Os moradores do Bairro Santa Cruz
receberam no último dia dez de maio um
café da manhã comemorativo. O evento
fez parte das homenagens as mães pelo
seu dia e também deu início a mais uma
etapa da Campanha Sorriso 10.

O Sorriso 10 é um dos programas de
saúde desenvolvido pela administração
municipal de Luís Eduardo Magalhães
através da Secretaria de Saúde do
Município na pessoa do Secretário Dr.
Marcelo Batista e  se dá através do
atendimento odontológico com a
realização de restaurações, extrações
dentarias, cirurgias que se fizerem
necessárias  além da doação de próteses.

Assim devolve a estas pessoas a auto-
estima, pois favorece a estética elevando
também a autoconfiança e a função
mastigatória, que possibil ita a boa
digestão evitando doenças sistêmicas,
podendo elas ser de cunho físico, social
e ou mental.

Depois de oito meses no Bairro Mimoso,
e  mais oito no Jardim das Acácias agora
é a vez do Bairro Santa Cruz o programa
atende conforme a demanda das
comunidades. A estimativa é que
aproximadamente 100 pacientes sejam
atendidos ao mês.

Anne Karine Ferreira – 9989 6101
Assessoria de Imprensa da Pref. Luis
Eduardo Magalhães 77 3628 9044

Trindade visita municípios baianos

Nesta sexta-feira (dia 16/05), o deputado federal Maurício
Trindade (PR-BA) vai participar da Festa do Café, em Barra
do Choça, um dos maiores eventos da cafeicultura do
nordeste brasileiro, que acontece de 14 de maio a 17 de
maio.
Após prestigiar o evento, Trindade segue para outras
cidades da região. No dia 17 de maio, sábado, irá para
Tremedal, Nova Canaã, Brumado e Elísio Medrado, e no
domingo, Amargosa e Laje.

Assessoria de Imprensa
tel: 61-3215-5456
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CTG – CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS
ESTÂNCIA DO RIO GRANDE

FUNDADO EM 03/06/2004
C.N.P.J Nº 06.948.408/0001-76

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Patrão do CTG – CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS
ESTÂNCIA DP RIO GRANDE, no uso de suas atribuições
estatutárias (Art. 28º, J, do ESTATUTO SOCILA), convoca os
senhores ASSOCIADOS, para uma Assembléia Geral Ordinária
(Art. 15º, Parágrafo Único), a realizar-se no dia 14 de junho de
2008, nas dependências de sua sede social localizada na
margem do Rio Grande, saída para Riachão das Neves, fundos
do Parque Industrial de Barreiras, Bahia, com início às 16hrs
em primeira convocação com a presença mínima da maioria
relativa dos convocados (Art. 17º, a=50%+1), e em segunda
convocação, às16hrs30min com a presença de qualquer número
de convocados (Art. 17º, b), com a seguinte ordem do dia:

1- Eleição de Nova Patronagem e Conselho de Vaqueanos;
2- Posse dos novos eleitos;
3- Prestação de contas;
4- Assuntos diversos.

Para a eleição da nova Patronagem  e do Conselho de
Vaqueanos serão obedecidas às determinações previstas nos
Art. 49º a 52º do Estatuto Social.

Barreiras, Bahia, 15 de maio de 2008.

Alberto José Danielli                                       Zeno Bohnen
      Patrão                                                              1º Sota Capataz

Prefeitura divulga resultado final do
concurso público

Na semana passada foi homologado pelo Diretor-
Presidente da Fundação de Administração e
Pesquisas Econômico-Social – FAPES, Edinaldo
César Santos, junto a Procuradoria Geral do
Município, o  resultado do concurso público realizado
pela prefeitura de Barreiras em 2007.
O concurso ofereceu 1.401 vagas para cargos de
nível fundamental, médio e superior, com salários
de R$ 380,00 a R$ 1.749,02. De acordo com a
Procuradora Geral do Município, Leonina Pamplona
Pimentel, que em conjunto com as Secretárias de
Educação, Anália Miranda e Administração e
Finanças, Erusa Vieira, representou o Prefeito
Saulo Pedrosa para o recebimento do resultado,
os candidatos aprovados serão convocados por
ordem de classificação.
“Depois de concluídas todas as etapas de
classificação, a prefeitura fará a convocação nos
próximos dias, a fim de atender a imediata
necessidade do município”.
A procuradora esclareceu também, que alguns
candidatos ainda terão que passar por provas
práticas e um curso de capacitação para serem
aprovados, “os candidatos para os cargos de
agente de combate a endemias, guarda municipal
e operador de máquinas pesadas, ainda precisarão
realizar uma prova prática a fim de serem exauridas
todas as etapas para aprovação”.
De acordo com o Diretor–Presidente da FAPES,
Edinaldo César Santos, todas as etapas do
concurso estão transcorrendo com normalidade.
“Cumprimos todos os prazos estabelecidos no
edital, estamos a mais de dez anos no mercado ,e,
por meio de nossa experiência adquirida durante a
realização de concursos em todo estado, sabemos
da importância da análise correta de todas as
etapas, por isso, fizemos esse trabalho com o
máximo rigor”.
Para a Secretária de Educação, Anália Miranda, a
homologação do concurso representa uma
mudança positiva na administração do município,
“estamos demarcando um novo capitulo na história
do serviço público da prefeitura, especialmente na
educação, onde todos os professores e auxiliares
administrativos serão concursados, assumindo por
tanto, uma maior responsabilidade, atuando com
profissionalismo independente de qual seja o
gestor público”.
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