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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,Prefeitura Municipal de Barreiras, Prefeitura Muni-
cipal  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

Prefeitura Municipal de Barreiras
Produtores de algodão da África pretendem fazer aliança

com a agricultura familiar da região

Comitiva de produtores de algodão da África visita a região Oeste para conhecer

a produção algodoeira. A proposta é fazer um intercâmbio entre os dois países.

A agricultura familiar será o diferencial do acordo

Algodão para a agricultura familiar. Esta pode

ser mais uma das alternativas que o pequeno

produtor do Oeste terá para aumentar sua

renda.  A produção algodoeira em pequena

escala já é cultivada na África, país referência

em qualidade do produto.

Durante uma semana cotonicultores africanos,

filiados a Associação dos Produtores de

Algodão Africanos - PROCA, visitaram a região

Oeste para conhecer fazendas e pessoas que

se dedicam a cultura. A intenção do grupo é

promover um intercambio com produtores do

Oeste para disseminar técnicas entre os dois

povos.

Tanto  os grandes cotonicultores quanto os

pequenos agricultores do vale serão

beneficiados. Os grandes contribuirão com as

técnicas utilizadas no Oeste para produção

em larga escala. E a agricultura familiar terá o

algodão como mais uma cultura para aumentar

a renda, por meio da incorporação de técnicas

de plantio utilizadas na África.

A Prefeitura de Barreiras será parceira neste

intercâmbio de experiências, incluindo os

agricultores do vale na atividade que

atualmente só beneficia e é praticada pelos

grandes produtores da região. “O que a

prefeita Jusmari está fazendo para os

pequenos produtores rurais daqui é muito

bonito e certamente terá um grande retorno

nos próximos anos. Ela concede aos

pequenos grande importância no

desenvolvimento da cidade”, declarou

admirado o presidente da PROCA, François

Traore.

Franklin Lima, Diretor de agricultura, da

Secretaria de Desenvolvimento e

Agronegócios do Município, foi um dos

participantes do encontro e fala das

potencialidades que os africanos têm a

oferecer para o desenvolvimento da

agricultura familiar local. “Eles estão cerca

de 20 anos a frente do Brasil em matéria de

agricultura familiar, possuem técnicas muito

vantajosas e que creditam o produto deles

entre os melhores do mundo. Este

intercâmbio virá para contribuir muito no

desenvolvimento dos produtores rurais de

Barreiras”.

Prefeitura Municipal de
Brejolândia

PORTARIA N. ° 050/2009 de 01
de Julho de 2009

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 nomeado o senhor:
PAULO JOSÉ BASTOS, para o
cargo de Chefe de 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.
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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

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

Prefeitura Municipal de Barreiras

Barreiras prepara muita festa para comemorar o
anivésário do bairro Santa Luzia

A Prefeitura de Barreiras está preparando uma grande festa para
comemorar os 15 anos do aniversário do Bairro Santa Luzia. Os
festejos acontecerão no domingo, 26, a partir das 7h, em frente
à Escola Municipal Santa Luzia.
A programação organizada pela Secretaria de Cultura conta com
a parceria  das Secretarias de Ação Social e Saúde, que
disponibilizarão para as pessoas o acesso ao cadastramento
do Programa do Bolsa Família, cortes de cabelo,
maquiagem,além  de atendimento pelo profissionais da saúde.
Duas unidades de saúde farão fazer exames de preventivos e
atendimentos odontológicos com aplicação de flúor.
Os presentes poderão também fazer a aferição da pressão
arterial, dosagem de glicemia e tirar dúvidas sobre doenças
com auxiliares de enfermagem.
O encerramento acontecerá às 20h com uma grande queima de
fogos e a distribuição do bolo de 15 metros aos presentes.

Programação:
7:00h-Torneio de Futebol Masculino e Feminino.
8:00h -Abertura Oficial/ Culto Ecumênico
9:00h- Sarau literário/peça teatral/grupos de dança/cultura Hip-
Hop.
11:00h-Entrega de Troféus aos atletas do torneio/ shows
musicais com artistas da comunidade.
16:00h –Concurso para a escolha da Rainha do Bairro.
18:00h-Concurso de calouros.
19:30h-Cerimonial com a presença de autoridades.
20:00h-Fogos de artifícios/Distribuição do bolo de 15 metros
para os moradores.
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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”.

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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