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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 Câmara Municipal de Serra Dourada

zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documen-

tos diversos para a devida prestação de  contas.

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

Prefeitura Municipal de Serra

Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73

EXTRATO DE CONTRATO

As Fazendas Alvorada e Karina de propriedade de JEAN
KLEBER DE NARDO, na busca da melhoria contínua das
ações voltadas para o meio ambiente, asseguram que está
comprometida em
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o
meio ambiente através da prevenção da poluição,
administrando os impactos ambientais de forma a torná-
los compatíveis com a preservação das condições
necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e
demais requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através
de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e
revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas
informações sobre seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos
ambientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus
colaboradores, para que atuem de forma responsável e
ambientalmente correta;

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Jean Kleber de Nardo, CPF 018.323.379-44 torna público que
está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente - IMA a licença
de Operação de Agricultura de Sequeiro, localizada nas Fazen-
das Alvorada e Karina cito a Rodovia do Anel da Soja, Km 70,
mais 18 kms.

Jean Kleber de Nardo

Contrato nº 116/2009.           Modalidade: Dispensa nº
026/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e
Aureliano dos Santos Brito, CPF. 659.896.355-91.
Objeto: prestação de serviços na locação de um imóvel
tipo residencial, nesta cidade de Serra Dourada – Bahia que
funcionará para apoio a secretaria da Assistência Social
conforme programação. Valor Total de R$ 3.850,00 (três
mil e oitocentos e cinqüenta reais). Dotação
Orçamentária: 02.05.000 – Secretaria de Assistência
Social; Programa 2.030 – Manutenção da Assistência Social;
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física. Serra Dourada – Bahia, 12 de março de 2009.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal.

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 006/2009
Contratante: Câmara Municipal de Serra
Dourada
Contratado: Edilson Pereira Almeida
Objeto: Execução de Serviços
Advocatícios
Valor: R$ 7.650,00
Vigência: 02/02/2009 a 31/04/2009.

Serra Dourada – BA, 12 de março de
2009.

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA

DOURADA



Página 02 Barreiras, 12 de março de 2009

ATOS OFICIAIS

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


