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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,Cãmra Municipal de Barreiras Prefeitura Municipal
de Brejolândia e Prefeitura Municipal de Serra Dourada  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

Câmara Municipal de Barreiras

TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2009.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
    A Câmara Municipal de Barreiras (BA), Comissão
Permanente de Licitação, torna público que as Empresas
TALENTO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA -
ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.212.898/0001-15, com
sede a Rua Princesa Izabel nº 01 – Sandra Regina –
Centro – Barreiras (BA), sagrou-se vencedora do certame
licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 004/2009,
ofertando os melhores preços para a execução do objeto
licitado.

Barreiras (BA), Junho de 2009.
__________________________

Roberto de Carvalho e Silva

PORTARIA 047/2009
De 29  de  Junho de 2009

Dispõe sobre a nomeação dos membros
do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB.

O prefeito Municipal de
Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, de conformidade
com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
ART. 1º - - O Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB,
criado através da Lei Municipal nº. 144, de
26 de fevereiro de 2007, para o biênio 2009/
2011, fica composto na forma conforme
elencado:
REPRESENTANTE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL:
TITULAR: Vilma Borges de Araújo
SUPLENTE: Marilene Teles de Souza
REPRESENTANTES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
TITULAR: Eliane Moreira da Conceição
SUPLENTE: Ronivon Pereira Cavalcante
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES
DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Uilson Diniz de Souza
SUPLENTES: Marildes Teixeira de Oliveira
REPRESENTANTES DOS DIRETORES
DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
TITULAR:Carla Gisele Rodrigues de Castro
SUPLENTE: Roveilton dos Santos
Itacarambi

REPRESENTANTES DOS
SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS:
TITULAR: Célia Aparecida de Oliveira
SUPLENTE: Queila Francineia Costa
Monteiro
REPRESENTANTES DE PAIS DE
ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PÚBLICA:
TITULAR: Joaquim dos Passos e Simone
Teixeira Soares Castro
SUPLENTE: Ana Joaquina da Conceição
Costa e Kelly Wanessa Bonfim de S.
Santos
REPRESENTANTES DOS
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA:
TITULAR: Kátia Cristina Diniz
Rodrigues e Jéssica Leite Barros
SUPLENTE: Darli Cristiane Jesus de
Almeida e Jucilene Oliveira de Jesus
REPRESENTANTES DO CONSELHO
TUTELAR:
TITULAR: Wandresson Souza dos
Santos
SUPLENTE: Wesley Fagner Silva de
Araújo

ART. 2º - - Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação.

Brejolândia – Bahia, 29 de Junho de 2009.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Brejolândia

Avicultura é a primeira atividade financiada pelo Fundo
Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Econômico
Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento
Econômico, destinado a agricultura familiar, foi lançado
pela Prefeitura de Barreiras em parceria com o Banco do
Nordeste. Projeto de avicultura será o primeiro
financiamento realizado pelo fundo, que prevê investimento
futuros na piscicultura e cadeias de leite.
Na quinta-feira, 25, a prefeita Jusmari Oliveira, vereadores,
representantes do Centro das Indústrias do Oeste da Bahia
- CIOB, da empresa Frango de Ouro e do Banco do Nordeste,
oficializaram o primeiro projeto destinado à agricultura
familiar, balizado pelo Fundo Municipal de Apoio ao
Desenvolvimento Econômico.
Criado para estimular a economia do município com o apoio
financeiro a atividades alternativas, o fundo municipal
busca beneficiar principalmente a agricultura familiar. O
convênio firmado entre prefeitura e empresas tem a meta de
desenvolver a avicultura da região, atividade ainda pouco
explorada. A parceria garantirá aos pequenos produtores
capital de giro que viabilize o aumento da produção e,
consequentemente, a melhoria da renda. “A avicultura tem
retornos econômicos muito favoráveis para Barreiras. O
projeto propõe transformar o Oeste em um grande pólo de
avicultura”, declarou o presidente da CIOB, Pedro Tassi.
A proposta de desenvolvimento da avicultura é a primeira
balizada pelo fundo de
aval. O investimento inicial na atividade será de 300 mil
reais, o que possibilitará a geração de cerca de 800 empregos
diretos. Após a aprovação do produtor no financiamento,
cursos de manejo e reprodução serão oferecidos nas salas
de capacitação. Todo o suporte necessário para o início da
criação será oferecido pela Prefeitura de Barreiras e pela
empresa Frango de Ouro, que também fará o abate das aves.
A renda mínima resultante do investimento é de cerca de
R$1.800 por mês para cada avicultor.
“Este é o inicio de uma economia diversificada em Barreiras.
A prefeitura prima pelo desenvolvimento do pequeno
produtor local e está será a primeira ação realizada pelo
Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento
Econômico”, declarou a prefeita Jusmari Oliveira.

EXPOBARREIRAS
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ABANDONO DE EMPREGO
Douglas Daniel de Domenico,

empregador da  FAZENDA PALESTRA I –
Fazenda Palestra I, Roda Velha, São Desidério-

BA,  CEI: 500132862788.Comunica que o

funcionário Derismarques Pereira de

Oliveira, portador do CTPS: 53151 série:
00039/GO,  não comparece ao trabalho desde
o dia 17/05/2009, ficando, pois definido que
perante a data desta publicação, caracteriza-se
ABANDONO DE EMPREGO, conforme
Art. 482, Letra “I”, da Consolidação das Leis
do Trabalho.

    Douglas Daniel de Domenico-Empregador

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL N.º 001/2009

O Pregoeiro do Município  de Cristópolis - Ba, comunica
aos interessados que no dia 16 de Julho de 2009, às 09:00h,
realizar-se-á no endereço abaixo o supracitado Pregão,
destinado a aquisição de 01 VEÍCULO AUTOMOTIVO,
para manutenção da Câmara Municipal. Maiores
informações constam no edital, que estará disponível na
sala da CPL, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e poderá
ser solicitado através do E-mail:
pmcrist.cpl@primeisp.com.br ou pelo site oficial do
município www.cristopolis.ba.io.org.br. Maiores
informações na sala da CPL, situada na Av. Major Claro,
n.º 158, Prédio da Sede da Câmara Municipal de Cristópolis
- Ba.
Cristópolis - Ba. em  Junho de 2009.

_________________________________________
Márcio Miranda de Souza

Pregoeiro
Designado pela Portaria nº 019/2009

De 02 de Janeiro de 2009

                        ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

                             CNPJ 42.752.451/0001-25

Contrato nº 178/2009.        Modalidade: Carta-Convite 003/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Hidelfonco Oliveira
Souza, CNPJ 02.531.575/0001-66. Objeto: Aquisição de material
de uso escolar para atendimento ao Programa Brasil Alfabetizado
neste Município, de acordo Edital e anexos. Valor Total de R$
534,36 (quinhentos e trinta e quatro  reais e trinta e seis centavos).
Dotação Orçamentária: 02.04-000 – Secretaria da Educação e
Cultura; 2.039 – Manutenção do Programa de Alfabetização
Solidária; 3.3.9.0.30 00 – Material de Consumo. Serra Dourada, 18
de junho de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Contrato nº 179/2009.        Modalidade: Carta-Convite 003/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Valdi Pinheiro Neves, CNPJ 05.082.042/
0001-32. Objeto: Aquisição de material de uso escolar para atendimento ao Programa Brasil
Alfabetizado neste Município, de acordo Edital e anexos. Valor Total de R$ 256,20 (duzentos
e cinqüenta e seis reais e vinte centavos). Dotação Orçamentária: 02.04-000 – Secretaria
da Educação e Cultura; 2.039 – Manutenção do Programa de Alfabetização Solidária;
3.3.9.0.30 00 – Material de Consumo. Serra Dourada, 18 de junho de 2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

Contrato nº 180/2009.        Modalidade: Carta-Convite 003/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e JS de Souza Castro, CNPJ 02.371.778/0001-
32. Objeto: Aquisição de material de uso escolar para atendimento ao Programa Brasil
Alfabetizado neste Município, de acordo Edital e anexos. Valor Total de R$ 8.145,80 (oito
mil e cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: 02.04-000
– Secretaria da Educação e Cultura; 2.039 – Manutenção do Programa de Alfabetização
Solidária; 3.3.9.0.30 00 – Material de Consumo. Serra Dourada, 18 de junho de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATOS DE CONTRATOS

EDITAL
(Inexigibilidade nº 061/2009)

 O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos

no Artigo 26 da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER

a todos quanto o presente Edital virem ou dele notícia tiverem e

a quem interessar possa, que a Comissão Permanente de Licitação

expediu parecer em regular processo, considerando Inexigível

Licitação para a prestação de serviços na elaboração e

acompanhamento de projeto para revitalização e urbanização

do Riacho São Gonçalo, neste Município.

             Os interessados que desejarem interpor
recurso na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a
contar da data de publicação deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o
presente Edital publicado no Diário Oficial deste Município e
afixado no Mural desta Prefeitura valendo para todos os fins de
direito.

Serra Dourada – Bahia,28/06/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73
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Prefeitura Municipal de Barreiras

27ª ExpoBarreiras

Na noite de segunda, 22, foi realizado no Parque
Engenheiro Geraldo Rocha, o lançamento
oficial da 27ª ExpoBarreiras. O evento contou
com a presença de representantes de
associações comunitárias, empresários,
comerciantes, lideranças políticas da região e
representantes de outros segmentos.
“Essa com certeza será uma das melhores feiras
de todos os tempos. O Governo Municipal está
reforçando o enfoque de que a feira é um evento
voltado para a realização de negócios. Durante
muitos anos, a exposição era vista somente
como um local de festas. Agora a agropecuária,
o comércio, a indústria e a agricultura familiar
terão o seu lugar de destaque”.
Durante a o lançamento da 27ª ExpoBarreiras,
também foi realizada a posse do novo secretário
de Desenvolvimento Econômico e
Agronegócios, o engenheiro agrônomo Celito
Eduardo Breda. “Nós trabalharemos com afinco
para que essa feira atinja os objetivos propostos
pela prefeita Jusmari Oliveira, para isso, não
mediremos esforços”
Conforme o coordenador geral da
ExpoBarreiras, Oziel Oliveira, a feira
movimentará toda economia local, gerando
centenas de empregos para a população. “A
entrada para o parque será gratuita, a população
também poderá assistir aos shows sem pagar
nada. Isso com certeza irá gerar um maior fluxo
de visitantes no parque movimentando a
economia, gerando centenas de empregos
temporários. Além disso, praticamente todos
os estandes já foram vendidos, o que demonstra
que os empresários acreditam de fato no
sucesso dessa feira”.

Atrações da 27ª ExpoBarreiras
Domingo – 05/07

Show - Paulo

Segunda e terça-feira (06 e 07/07)
Atrações locais

Quarta-feira -08/07
Adelmário Coelho

Quinta-feira – 09/07
João Carreiro e Capataz

Sexta-feira – 10/07
Daniela Mercury

(Será cobrado como entrada

Sábado – 11/07
Fala Mansa

Domingo – 12/07
17h- Cristina Mel e os Vegetais

Encerramento – Pedro Paulo e Mateus

Contrato nº 174/2009.        Modalidade: Dispensa 034/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Edenice Pinheiro Caiana, CPF. 695.286.321-
49. Objeto: prestação de serviços na locação de um imóvel tipo residencial, nesta cidade
de Serra Dourada - Bahia, que funcionará como apoio a Secretaria da Administração
conforme constante no Edital. Valor Total de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinqüenta
reais). Dotação Orçamentária: 02 02 000 – Secretaria de Administração e Finanças; 2.003
– Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças; 3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada, Junho de 2009. Enilson Fagundes Camelo –
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

Governo do Desenvolvimento e
Cidadania entrega nova frota

Em frente à Câmara Municipal de São Desidério, o prefeito Zito Barbosa faz a entrega
da nova frota adquirida pela administração e que atenderá as secretarias e
departamentos do governo.

Ao todo são dez carros modelo Uno, duas ambulâncias, sete pick-ups (cinco fechadas
e duas abertas) e dez motos. Para adquirir a nova frota, a administração, investiu cerca
de R$1 milhão, recursos próprios do município. Esta é a maior frota adquirida até hoje
por uma administração de São Desidério e, entregue de uma só vez.

“Esses veículos darão suporte necessário para que secretários, técnicos e funcionários
possam trabalhar com conforto e, principalmente, oferecendo a população um serviço
mais eficiente e próximo às comunidades”, avalia o prefeito Zito Barbosa.

O município de São Desidério é o segundo em extensão territorial do estado da Bahia,
com 14,8 mil km quadrados. As grandes distâncias impõem empecilhos para a
realização de ações junto a todas as localidades. Os novos veículos e motos otimizarão
o trabalho da administração municipal.
———————————————————————————————————————
——————————————
Ascom/SD
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Prefeitura  municipal  de  Barreiras
Obras melhoram a estrutura da cidade

20 equipes estão trabalhando para melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade e nas estradas da zona rural. Além da
operação tapa-buracos, a Avenida José Bonifácio ganhou um novo sistema de drenagem para a água das chuvas.

O departamento de
infraestrutura, da Prefeitura
Municipal de Barreiras,  realiza
obras emergenciais de
recuperação de ruas e estradas
do município. Além da operação
tapa-buraco feita em diversos
pontos da cidade, a Vila Rica e a
Vila dos Funcionários foram
beneficiadas com a restauração
das ruas, encontradas em
péssimo estado pela atual gestão.

Na Vila Rica, uma grande
lagoa se formou durante as
chuvas, aumentando o risco de
proliferação de doenças e focos
do mosquito da dengue. Para que
isso não aconteça novamente,
160 caçambas de cascalho foram
utilizadas no aterramento da lagoa.

Com a conclusão dos
trabalhos, agora o local será
usado pelos moradores para o
“arraiá”do bairro.

Segundo o coordenador
de engenharia, Gildemar
Oliveira, mais de 2.000 m³ de
cascalho foram necessários para
concluir a obra. “A lagoa se
formou em uma área próxima à
feira, um grande risco para a
saúde dos moradores. Por isso,
fizemos o bombeamento da
água empossada e aterramos
para que a água não acumule
novamente no local”, completou.

De acordo com a
moradora da Vila Rica, Maria de
Souza, a obra melhorou as
condições do bairro para

moradores e visitantes.
“Antes a gente tinha medo de
pegar doença aqui com essa
lagoa, além disso, prejudicava a
feira do bairro”.

Na Avenida José
Bonifácio, 150 manilhas
garantirão a construção do
sistema de drenagem. Com as
últimas chuvas, muitas casas
foram invadidas pela água. Para
acabar de vez com esse
problema, a prefeitura fez um
novo sistema de drenagem
utilizando as manilhas e 5 caixas
de passagem de água. A
construção está em processo de
finalização, mas o trânsito já foi
liberado.

Ao todo são 20 equipes
trabalhando para melhorar a
infraestrutura da cidade. Além da
Vila dos Funcionários, Vila Rica
e José Bonifácio, as estradas do
povoado do Cantinho, da
Sangueira e do Café estão
recebendo reparos e
manutenção. A expectativa do
departamento de infraestrutura é
que em seis meses boa parte da
cidade esteja recuperada.

ATOS  OFICIAIS  2009

Prefeituras  e  Câmara  do
Oeste  baiano


