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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, a Prefeitura Municipal de Brejolândia zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

DECRETA
Art. 1° - A desocupação dos boxes supra referido no prazo de cinco (5)
dias, contando a partir do recebimento do presente decreto;

Art. 2° - O descumprimento do quanto descrito no teor do artigo anterior,
implicará na adoção de medidas administrativas, quando a Administração
Pública, utilizará do poder de polícia que lhe é conferido pela Lei, para
fazer cumprir o presente decreto, independentemente das ações cíveis e
criminais Judiciais por desobediência e resistência à determinação de
Agente Público;

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando
todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, 20 de Janeiro de 2009.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.° 02 DE 06 DE JANEIRO DE 2009.

O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr. Edézio

Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas

pelos incisos I e II do artigo 30 da Constituição Federal, promulgada em

05 de outubro de 1988, e pelo inciso IV do artigo 71 da Lei Orgânica do

Município.

Considerando que o Sr. Farias de Souza Teixeira, vem utilizando 2

boxes no Mercado Municipal, aleatoriamente, sem autorização, concessão

ou permissão para o uso do mesmo;

Considerando que o mesmo, foi notificado para comparecer a esta

prefeitura para tratar de assunto relacionado com o uso dos ditos boxes;

Considerando que o mesmo está reformando um dos boxes sem
autorização do executivo municipal.

Considerando que a ocupação dos boxes pelo mesmo, tem causado
vantagens únicas e exclusivamente ao ocupante em detrimento do
município, que contrapartida só tem problemas e prejuízos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÃNDIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 06/2009

Processo Administrativo Nº 001/09 – Dispensa Nº 001/09 – Contrato Nº 06/
2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/
Bahia – Contratado: Sidney Magalhães dos Santos - Objeto: Assessoria na
implantação e elaboração de procedimentos licitatórios – Vigência: 05 (cinco)
meses a contar da data da assinatura do contrato – Valor Total: R$ 8.000,00
(oito mil reais) – Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento de
Despesa: 3.3.90.35 – Fundamento Legal: art.24, inciso II da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações.

RESUMO DE CONTRATO Nº 08/2009

Processo Administrativo Nº 003/09 – Inexigibilidade Nº 001/09 – Contrato
Nº 08/2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/
Bahia – Contratado: Jabes Lustosa Junior - Objeto: Consultoria e Assessoria
Jurídica – Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato
– Valor Total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – Dotação Orçamentária:
Atividade: 2001 – Elemento de Despesa: 3.3.90.35 – Fundamento Legal:
art. 25, inciso II combinado com o art.13 inciso III da Lei Federal nº 8.666/
93 e alterações.

RESUMO DE CONTRATO Nº 09/2009
Processo Administrativo Nº 004/09 – Inexigibilidade Nº 002/09 – Contrato
Nº 09/2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/
Bahia – Contratada: INFOCRAFT – Comércio Serviço e Informática Ltda
- Objeto: Licenciamento e capacitação de Sistema Gerenciamento Contábil
e de Pessoal e Recursos Humanos – Vigência: 12 (doze) meses a contar da
data da assinatura do contrato – Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
– Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento de Despesa: 3.3.90.39
– Fundamento Legal: art.25, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

RESUMO DE CONTRATO Nº 10/2009
Processo Administrativo Nº 005/09 – Inexigibilidade Nº 003/09 – Contrato
Nº 10/2009 - Contratante: Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/
Bahia – Contratado: Orly Nink – Objeto: Consultoria e Assessoria Técnica
na Área de Controle Interno e Gerenciamento de Pessoal – Vigência: 12
(doze) meses a contar da data da assinatura do contrato – Valor Total: R$
32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) – Dotação Orçamentária:
Atividade: 2001 – Elemento de Despesa: 3.3.90.35 – Fundamento Legal:
Art. 25 caput e inciso II combinado com o art.13 inciso III da Lei de 8.666/
93.

RESUMO DE CONTRATO Nº 11/2009

Processo Administrativo Nº 006/09 – Dispensa Nº 003/09 – Contrato Nº 11/
2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/
Bahia – Contratado: Victor Hugo Sales de Souza - Objeto: Assistente Jurídico
– Vigência: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato – Valor
Total: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) – Dotação
Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento de Despesa: 3.3.90.36–
Fundamento Legal: art.24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
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                                        Estado da Bahia
                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

CNPJ 13.654.439/0001-80
                                        Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

                                 GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. “02-A” DE 22 DE JENEIRO DE 2009

Declara a nulidade do Termo de Posse, expedido em 01
de dezembro de 2008, que nomeia e dá posse a pessoa
nele indicada e dá outras providências.

     O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr.
Edézio Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais, que
lhe são conferidas pelos incisos I e II do artigo 30 da
Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, e
pelo inciso IV do artigo 71 da Lei Orgânica do Município,

Considerando que o Sra. MARIA DO CARMO DA
CONCEIÇÃO, foi empossada no cargo de PROFESSORA, para fazer
parte do quadro de funcionários do Município de Brejolândia, no dia
01 de dezembro de 2008, de forma temerária, já que o ato não foi
devidamente comunicado ao Tribunal de Contas dos Municípios;

Considerando que a nomeação da professora Maria do Carmo
da Conceição violou as normas do concurso, já que foi classificada em
26º. Vigésimo sexto lugar, quando havia apenas 19 (dezenove) vagas,
já preenchidas, caracterizando, portanto,  favorecimento e  preterição,
já que foi convocada para tomar posse, em detrimento dos seis (6)
cândidos melhores classificados;

Considerando que a posse foi concedida em 01 de dezembro de
2008, portanto,  em período impróprio, já que o inciso V do artigo 73
da Lei 9.504/97, veda contratação no período eleitoral nela descrita,
ou seja, 90 dias antes e 90 dias depois da eleições;

Considerando que tal ato fora realizado sem a provisão de receita,
sem a devida dotação orçamentária em período vedado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;

Considerando que o ato fere o princípio da moralidade, bem
como viola o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que fora
forjado o Termo de Posse, para ampliar o número de nomeados e criação
de despesa com o pessoal nos 180 dias que antecedem ao termino do
mandato eletivo;

Considerando que o ato é nulo de pleno direito eis que provoca

aumento de despesas com pessoal atentando contra o disposto no art.

22, I e II e parágrafo único da LC 101/ 2000;

DECRETA:

 Art. 1º. - Fica sem efeito, e, portanto, nulo, o Termo de Posse de

Maria do Carmo da Conceição, datado de  01 de dezembro de 2008 , em
razão das irregularidades contidas no ato, como também da violação
das previsões legais supra mencionadas;
Art. 2º. –Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revogando
todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, 22 de janeiro de 2009

                                       EDÉZIO NUNES BASTOS
                                            Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO NO. 03 DE 22 DE JENEIRO DE 2009

Declara a nulidade da Portaria no. 33/2008, de 03 de
novembro de 2008, que nomeia as pessoas nela

indicadas e dá outras providências.

    O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr. Edézio

Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas

pelos incisos I e II do artigo 30 da Constituição Federal , promulgada

em 05 de outubro de 1988, e pelo inciso IV do artigo 71 da Lei

Orgânica do Município,
Considerando que a edição da Portaria no. 33/2008, de 03 de novembro
de 2008, que nomeou as pessoas nela indicadas em número de 11,
conforme os anexos números I, II, III, IV, V, VI e VII, para ocuparem
os cargos de motorista, pedreiro, porteiro, auxiliar de serviços
gerais, agente administrativo, eletricista de bombas e
recepcionistas, foi feita de forma irregular, portanto nula de pleno
direito;

Considerando que a Portaria supra mencionada, datada de 03 e
novembro de 2008, foi expedida após o resultado do pleito eleitoral;

Considerando que tal ato fora realizado sem a provisão de receita, sem
a devida dotação orçamentária em período vedado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;

Considerando que o ato fere o princípio da moralidade, bem como
viola o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que fora
forjada a Portaria, para ampliar o número de nomeados e criação de
despesa com o pessoal nos 180 dias que antecedem ao termino do
mandato eletivo;

Considerando que o ato é nulo de pleno direito eis que provoca aumento
de despesas com pessoal atentando contra o disposto no art. 22, I e II
e parágrafo único da LC 101/ 2000;

DECRETA
 Art. 1º. - Fica sem efeito, e, portanto, nula, a Portaria no. 33/2008 de
03 de novembro de 2008 (que faz parte integrante do presente Decreto,
juntamente com os anexos nele mencionados), em razão da violação
das previsões legais supra mencionadas;

Art. 2º. –Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revogando
todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia,
           22 de janeiro de 2009

EDÉZIO NUNES BASTOS
       Prefeito Municipal
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                                        Estado da Bahia
                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

CNPJ 13.654.439/0001-80
                                        Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

                                GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 04 DE 22 DE JENEIRO DE 2009

Declara a nulidade do Termo de Posse, expedido em 01
de dezembro de 2008, que nomeia e dá posse a pessoa
nele indicada e dá outras providências.

 O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr. Edézio
Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pelos incisos I e II do artigo 30 da Constituição Federal , promulgada
em 05 de outubro de 1988, e pelo inciso IV do artigo 71 da Lei Orgânica
do Município,

Considerando que a Sra. ANDRÉIA DA SILVA OLIVEIRA, foi
empossada no cargo de RECEPCIONISTA, para fazer parte do
quadro de funcionários do Município de Brejolândia, no dia 01 de
dezembro de 2008, de forma temerária, já que o ato não foi devidamente
comunicado ao Tribunal de Contas dos Municípios;
Considerando que a posse foi concedida em 01 de dezembro de 2008,
portanto,  em período impróprio, já que o inciso V do artigo 73 da Lei
9.504/97, veda contratação no período eleitoral nela descrita, ou seja,
90 dias antes e 90 dias depois da eleições;

Considerando que o Termo de Posse supra mencionada, datada
de 01 de dezembro de 2008, foi expedida após o resultado do pleito
eleitoral;

Considerando que tal ato fora realizado sem a provisão de
receita, sem a devida dotação orçamentária em período vedado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando que o ato fere o princípio da moralidade, bem
como viola o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que fora
forjado o Termo de  Posse,  para ampliar o número  de nomeados e
criação de despesa com o pessoal nos 180 dias que antecedem ao
termino do mandato eletivo;

Considerando que o ato é nulo de pleno direito eis que provoca
aumento de despesas com pessoal atentando contra o disposto no art.
22, I e II e parágrafo único da LC 101/ 2000;

DECRETA

 Art. 1º. - Fica sem efeito, e, portanto, nulo, o Termo de Posse de
ANDRÉIA DA SILVA OLIVEIRA, datado de 01 de dezembro de 2008,
em razão das irregularidades contidas no ato, como também da violação
das previsões legais supra mencionadas;

Art. 2º. –Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revogando
todas as disposições em contrário.

                            Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia-Ba,
22 de janeiro de 2009.

EDÉZIO NUNES BASTOS
       Prefeito Municipal

                                                           GABINETE DO PREFEITO

Declara a nulidade da Portaria no. 34/2008, de 03 de

DECRETO NO. 05 DE 22 DE JENEIRO DE 2009

novembro de 2008, que nomeia as pessoas nela
indicadas e dá outras providências.

O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr.
Edézio Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pelos incisos I e II do artigo 30 da Constituição Federal,
promulgada em 05 de outubro de 1988, e pelo inciso IV do artigo 71
da Lei Orgânica do Município,

Considerando que a edição da Portaria no. 34/2008, de 03 de
novembro de 2008, que nomeou as pessoas nela indicadas em número
de 2, conforme os anexos   números I, II, do Edital 01/2007 para
ocuparem o cargo de odontólogo, foi feita de forma irregular, portanto
nula de pleno direito;.

Considerando que a Portaria supra mencionada, datada de 03
e novembro de 2008, foi expedida após o resultado do pleito eleitoral;

Considerando que tal ato fora realizado sem a provisão de
receita, sem a devida dotação orçamentária em período vedado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando que o ato fere o princípio da moralidade, bem
como viola o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que
fora forjada a Portaria, para ampliar o número de nomeados e criação
de despesa com o pessoal nos 180 dias que antecedem ao termino do
mandato eletivo;

Considerando que o ato é nulo de pleno direito eis que provoca
aumento de despesas com pessoal atentando contra o disposto no
art. 22, I e II e parágrafo único da LC 101/ 2000;

Considerando também que os odontólogos não preencheram
os requisitos, tais como a comprovação de experiência mínima de
dois (2) anos, exigidos no Edital do Concurso;

DECRETA:

 Art. 1º. - Fica sem efeito, e, portanto, nula, a Portaria nº. 34/2008 de
03 de novembro de 2008 (que faz parte integrante do presente Decreto,
juntamente com os anexos nele mencionados), em razão da violação
das previsões legais supra mencionadas;

Art. 2º. –Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando todas as disposições em contrário.

                            Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, 22
de janeiro de 2009

EDÉZIO NUNES BASTOS
         Prefeito Municipal
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Muito trabalho marca início do novo governo

Matéria ASCOM/Prefeitura Barreiras

Governo novo, hora de colocar a casa em ordem. E é isso que a prefeita de Barreiras, Jusmari Oliveira, a vice Regina
Figueiredo e a equipe administrativa já estão fazendo desde o dia 1º de Janeiro. Arregaçaram as mangas e imprimiram um
ritmo diferenciado de trabalho, afinal, muita coisa precisa ser feita tanto na zona urbana quanto na rural. Faltam infra-
estrutura, saneamento básico, médicos e remédios nos postos de Saúde, estradas vicinais e apoio ao homem do campo,
dentre tantos outros problemas que afligem e tiram o sono da população. Chegou-se ao ponto de faltar alimento na Maternidade
Municipal. E tem mais: as contas da prefeitura não foram deixadas em dia. Essa é a herança deixada por um modelo de
gestão pública que, perdido no tempo, não priorizou o povo, causou prejuízos e não cumpriu suas obrigações de zelar do
bem público e da qualidade de vida da população. As marcas do descaso são profundas, mas, honrando os compromissos
e consciente do seu papel na promoção da cidadania, a nova gestão já dá exemplo de como se  governa de forma diferente.
Abriu as portas da prefeitura e partiu para as soluções.

Exonerada equipe de confiança do ex-prefeito

A primeira ação da prefeita Jusmari Oliveira ao assumir a prefeitura de Barreiras na manhã sexta-feira,
02, foi assinar os decretos exonerando os funcionários que ocupavam cargo de confiança na administração
anterior. Mais de duzentos contratados foram desligados das funções que exerciam junto à prefeitura. Após a
assinatura do decreto 001/09, que desligou os cargos comissionados, a prefeita fez uma visita aos
departamentos, setores e conheceu os servidores públicos.

 As péssimas condições de trabalho e de infra-estrutura do prédio chamaram a atenção da prefeita e
também foram alvo de reclamação por parte dos funcionários. “Quando chove, nossa sala fica alagada, tem
que arrastar os móveis para não molhar o computador”, disse a fiscal de tributos Valdeci Melo. O buraco no teto
revela o motivo da preocupação da funcionária. Ela fala ainda que muitas vezes quando está em casa e o
tempo se prepara para chover vem correndo até a prefeitura para tirar mesas e armários do lugar.

 Outra situação que chamou a atenção da prefeita foi a de vários servidores concursados e convocados
há 30 dias. Durante todo esse tempo, eles permaneceram nos corredores e sentados na recepção da Secretaria
de Infra-Estrutura à espera de um lugar definitivo para trabalhar.De acordo com Adrielly Kreling, aprovada para
o cargo de agente de fiscalização administrativo, a informação que receberam foi que não tinham serviços a
fazer, pois não havia obras em andamento. “Nossa função é fiscalizar feiras, transporte público, obras.  A gente
precisa receber orientações e treinamento de como atuar, mas nada foi feito nesse sentido”, reclama. Outra
funcionária que está na mesma situação, Flávia Miranda, acrescenta que “é muito chato chegar apenas para
cumprir horário das 7:30h às 13:30h e ainda por cima ficar sem um local definitivo, numa recepção da secretaria.
Foi assim, que nos deixaram.”

Após ouvir os relatos, a prefeita Jusmari Oliveira disse que vai buscar a melhor maneira de absorver os
servidores. Ela criticou a forma como a convocação das mais de 1.400 pessoas foi realizada, sem a análise
das reais condições de trabalho e promovendo o inchaço da máquina pública. “É claro que vamos precisar de
todos esses funcionários, porém, iríamos chamar depois de tomar pé da situação da prefeitura. Não tenho
dúvidas de que precisamos mais do que nunca de todos eles, se tivéssemos 20 mil ainda seria pouco para as
necessidades de Barreiras, mas agiremos com responsabilidade e respeito, o que não foi feito pelo ex-gestor.”,
disse a prefeita.
Ela assegurou que todos serão respeitados e que durante os próximos quatro anos espera ter uma parceria
total com o funcionalismo. “Vocês são o patrimônio de Barreiras quero contribuir com a melhoria das condições
de trabalho de vocês, mas, peço, também, que todos tenham como prioridade Barreiras, que é a nossa cidade”,
esclareceu a prefeita aos servidores.

Prefeitura Municipal de Barreiras


