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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 Prefeitura Municipal de Brejo-
lândia pela 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

           O (a) PREFITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais;
constitucionais e de acordo com que lhe confere a Lei Municipal em vigor,
DECRETA:

Prefeitura Municpal de Brejolândia
PORTARIA N. ° 048 de 01 de Julho de

2009.

O Prefeito de Brejolândia, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os Candidatos aprovados pelo Concurso
Público realizado em 16/10/2005 e que atenderam ao
Edital de Convocação número 02/2009.
Art. 2° - Fica nomeado o candidato aprovado na ordem
de classificação do relatório final do concurso público,
relacionado no Anexo I, parte integrante da presente
Portaria:
ANEXO I – AGENTE ADMINISTRATIVO
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, em 01 de
Julho de 2009.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

ANEXO I CONCURSO
PÚBLICO N.°

001/2005.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA – BA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
BREJOLANDIA ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelos incisos
I e II do artigo 30 da Constituição Federal, promulgada
em 05/10/1988 e, pelo inciso IV do artigo 71 da Lei
Orgânica do Município e Lei n° 108 de 26/01/2005;

RESOLVE:
ART. 1º - Fica Exonerado o senhor: PAULO JOSÉ
BASTOS, do cargo de Assessor Especial do Gabinete do
Prefeito deste Município.
ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Revogadas as disposições em contrario.
  Gabinete do Prefeito Municipal - Brejolândia – Bahia,
01 de Julho de 2009.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

__________________________
Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Brejolândia
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Prefeitura Municpal de Brejolândia
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Sequência;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
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EDITAL
(Inexigibilidade nº 058/2009)

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 de orientadora social do programa Projovem de
acordo a programação da Secretaria.
      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 do Município e
afixado no Mural desta Prefeitura valendo para todos os
fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 02/06/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

Contrato nº 171/2009.       Inexigibilidade nº 056/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Karyne
de Souza Rocha, CPF. 085.036.377-23. Objeto:
prestação de serviços de enfermagem no PSF de Serra
Douradinha conforme programação da Secretaria
Municipal de Saúde. Valor Total de R$ 16.380,00
(dezesseis mil e trezentos e oitenta reais). Dotação
Orçamentária: 02.06.000 – Secretaria da Saúde; 2.037–
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-SUS;
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física. Serra Dourada, 22 de maio de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Serra
Dourada

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 172/2009.        Modalidade: Tomada de
Preço 015/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e
Construtora Cyntia Ltda., CNPJ 07.675.811/0001-31.
Objeto: Prestação de serviços na reforma da ponte da
localidade de Feirinha, na estrada que liga Serra Dourada
ao povoado de Boqueirão. Valor Total de R$ 22.437,40
(vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e
quarenta centavos). Dotação Orçamentária: 02.03.000–
Secretaria de Obras e Serviços Públicos; Atividade/
Projeto: 1.012 – Construção de Estradas, Pontes e
Pontilhões; Elemento: 4.4.9.0.51 00 –  Obras e
Instalações. Serra Dourada, 22 de maio de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 173/2009.        Modalidade: Tomada de
Preço 016/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Britador
Bricar Ltda, CNPJ 05.101.397/0001-21. Objeto:
Prestação de serviços na reforma da quadra poliesportiva
no Bairro Serradouradinha, nesta cidade, conforme
anexos. Valor Total de R$ 27.983,00 (vinte e sete mil e
novecentos e oitenta e três reais). Dotação
Orçamentária: 02.04.000 – Secretaria de Educação e
Cultura; Atividade/Projeto: 1.016 – Construção de Estádio,
Quadras Sede/Traíras/Zona Rural; Elemento: 4.4.9.0.51
00 –  Obras e Instalações. Serra Dourada, 22 de maio de
2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP 018/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra
Dourada, Estado da Bahia, torna
público a TP. 018/2009 que receberá
propostas para aquisição de gênero
alimentício (leite em pó integral) para
atendimento a merenda escolar do
ensino fundamental deste Município,
de acordo Edital e anexos, no dia 17/
06/2009 às 09:00 horas. Lei nº.8.666/
93. Mais informações na CPL. Serra
Dourada – Ba, 02/06/2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.
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Wagner visita Bahia Farm Show e anuncia obras para Barreiras

Na cerimônia de abertura da 2ª edição do Bahia Farm Show, foram anunciadas a construção do
Presídio Regional e a implantação do Núcleo de Direitos Humanos e do Procon. O Governador

Jaques Wagner destacou que as obras destinadas a Barreiras beneficiarão todo o Oeste.

Com a visita do Governador Jaques Wagner a
2ª Bahia Farm Show, nesta terça-feira, 02, foram
anunciadas novidades que beneficiarão a Região
Oeste, sobretudo a cidade de Barreiras. A prefeita
Jusmari Oliveira foi uma das representantes das
prefeituras da região. Os secretários estaduais da
Agricultura, Roberto Muniz, de Relações
Institucionais, Rui Costa, de Meio Ambiente, Juliano
Matos, da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos,
Nelson Pellegrino e o superintendente do IBAMA,
Célio Costa, acompanharam a comitiva do
governador.

Jaques Wagner salientou a importância do
encontro entre lideranças políticas e agricultores.
“Esta é a oportunidade que todas as cidades da região
têm para mostrar as potencialidades de cada
município, fortalecendo os laços para que projetos
sejam efetuados em cada cidade, com a parceria do
município e do Estado”.

O governador anunciou uma série de projetos
que, segundo ele, serão colocados em prática ainda
este ano em Barreiras. A construção do Presídio
Regional e a instalação do Núcleo de Recursos
Humanos e do Procon serão concretizadas por meio
da parceria entre Estado e Município, conforme
declarou o secretário de Justiça,

Farm Show - A feira que se estenderá até sábado,
06, mobilizará cerca de 150 expositores, com uma estimativa
de público de 26 mil pessoas. O evento tem como objetivo
atender o grande empresário, apresentando novas técnicas,
pesquisas científicas e culturas adaptadas à região. Os
pequenos produtores da agricultura familiar também têm
espaço garantido, por meio da oferta de linhas de créditos,
para aquisição de maquinário e qualificação da mão de obra.
“O Bahia Farm Show é um evento que foi trazido para o
Oeste através da luta de muitas lideranças políticas locais,
e agora vendo a repercussão, e contribuição deste na
sociedade, estamos satisfeitos. A Prefeitura de Barreiras se
faz presente, buscando apoio junto ao Governo do Estado
para que o desenvolvimento da agricultura familiar, uma das
prioridades desta gestão, seja conquistado, aumentando a
renda da população barreirense”, declarou a prefeita,
Jusmari Oliveira.

Cidadania e Direitos Humanos, Nelson
Pellegrino. “Wagner acredita muito no potencial de
Barreiras, sobretudo agora, na administração da
prefeita Jusmari, que tem nos procurado
constantemente para que recursos, obras e projetos
sejam implantados em Barreiras. Agora, estamos
tomando as ultimas decisões sobre o presídio
Regional, que beneficiará não apenas Barreiras, mas
toda a região”, assegurou Pellegrino.

As negociações relacionadas ao Presídio
Regional estão em fase de finalização. Na próxima
semana a prefeita Jusmari irá a Salvador assinar a
licitação que autoriza o processo de construção das
obras. Quanto ao Núcleo Regional de Recursos
Humanos, o Governo do Estado assegurou a
implantação, equipamentos e qualificação dos
profissionais que farão parte da equipe de
atendimento.

Por: Bruna Pires

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA

CNPJ 14.222.277/0001-73

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP. 019/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra
Dourada, Estado da Bahia, torna público
a TP. 019/2009 que receberá propostas
para prestação de serviços na execução
de meio-fio e escavação para o
abastecimento de água no conjunto
habitacional São Gonçalo, nesta cidade
de Serra Dourada conforme
especificações anexas ao Edital, no dia
19/06/2009 às 09:00 horas. Lei nº.8.666/
93. Mais informações na CPL. Serra
Dourada – Ba, 30/06/2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.
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Nova campanha marca o
aniversário do HO

Um dos maiores complexos de
saúde do interior da Bahia, o Hospital do
Oeste, administrado pela Obras Sociais
Irmã Dulce, vai lançar no dia 10 de julho,
às 14h30, no auditório do HO, a
campanha de prevenção a acidentes de
motos. Essa é mais uma parceria com a
agência Carambola que no ano passado
ajudou na criação da campanha de
prevenção a acidente de carros.

Na ocasião, estarão presentes o
secretário da Saúde do Estado, Jorge
Solla, a superintendente das Obras Sociais
Irmã Dulce, Maria Rita Pontes,
autoridades locais, imprensa, entre outros
convidados. A solenidade também vai
marcar o aniversário de três anos do HO
e o Hospital Eurídice Santana vai festejar
um ano sob a administração das Obras
Sociais Irmã Dulce.

Além disso, o secretário Jorge Solla
vai formalizar o projeto de Internação
Domiciliar, que tem como objetivo
proporcionar aos pacientes internados no
HO, o tratamento multidisciplinar (médico,
fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem e
serviço social) fora do ambiente hospitalar
e que terá início imediato.
27ª Exposição agropecuária de
Barreiras – Pelo segundo ano
consecutivo, o Hospital do Oeste vai
participar da Exposição Agropecuária de
Barreiras. Com um stand montado na
Alameda do Comércio, o HO e o Hospital
de Santa Rita de Cássia levarão durante
os sete dias de evento, atendimento,
orientação e a divulgação da nova
campanha de educação no trânsito.

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

Outras Obras - 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 Rica, Vila dos Funcionários e Avenida José
Bonifácio, as estradas do povoado do Cantinho, da Sangueira e do Café
estão recebendo reparos e manutenção. A previsão do departamento de
infraestrutura é que em seis meses a cidade esteja recuperada.


