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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.

PF BAHIA DEFLAGRA “OPERAÇÃO PUREZA”
                                             RELEASE PRELIMINAR

                            

BARREIRAS/BA- A Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da
Superintendência de Polícia Federal na Bahia (DELEFAZ/SR/DPF/BA)
deflagrou nesta manha 01/10/2009, a (Operação Pureza), operação de

repressão ao contrabando de agrotóxicos.
 
A Operação Pureza visa cumprir um total de 09 (nove) mandados de prisão
preventiva e 20 (vinte) mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça
Federal de Barreiras, município onde funcionará a coordenação dos trabalhos. Os
mandados serão cumpridos nos Estados da Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul,
com a participação de aproximadamente 120 (cento e vinte) policiais.
 
Além das prisões dos principais contrabandistas, intermediários e transportadores
de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, a Operação Pureza visa à intimação
e indiciamento de receptadores das substâncias, todos eles produtores rurais na
região oeste da Bahia, e à apreensão de bens e documentos relacionados aos
crimes, além de agrotóxicos de origem ilícita que se encontrem nos endereços das
buscas.
 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO

Segundo quadrimestre 2009 passado a limpo em audiência
Em cumprimento ao parágrafo 4° do artigo 9° da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de
2000, a prefeitura de Luís Eduardo Magalhães realizou na tarde de quarta-feira, 30, a
segunda audiência pública para demonstrar e avaliar as metas fiscais do quadrimestre.
O evento realizado na plenária da Câmara de Vereadores do município, serviu como parâmetro
para o executivo municipal apresentar as despesas realizadas no período. Outra exigência
cumprida com a realização da audiência diz respeito a apresentação do quadro geral das
dívidas do município, além da possibilidade de avaliar os índices legais de aplicação em
saúde, educação e das despesas com pessoal realizadas.
O secretário de Administração e Finanças do município, Carlos Augusto Daniel explica que
“mesmo com a queda no repasse do fundo de participação dos municípios, conseguimos
dar continuidade aos investimentos em saúde e educação”. Ondumar Marabá, líder do
governo municipal na câmara de vereadores diz que a audiência sinaliza a transparência
da gestão do prefeito Humberto Santa Cruz no município.

“Esta é uma demonstração clara da situação econômica e financeira do município. Os
dados apresentados indicam que somente em educação o executivo investiu mais de R$ 1
milhão em relação ao que é exigido legalmente”, observa Marabá.
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Decreto No. 023 de 01 de setembro de 2009.

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Tabocas do Brejo Velho
CNPJ: 16.424.855/0001-80

EMENDA  RESOLUÇÃO Nº 58, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009
EMENDA RESOLUÇÃO Nº 58, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009AO REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPALDO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO
VELHO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, Estado da Bahia, no uso de uma de suas
atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprova e eu promulgo a seguinte Emenda Resolução:

Altera os caputs do art. 19 e Parágrafo Único, art. 21, § 2º e art. 22, do TÍTULO II, DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL,
CAPÍULO I, DA MESA DA CÂMARA, SEÇÃO I – DA FORMAÇÃO DA MESA E DE SUAS MODIFICAÇÕES.

A Mesa da Câmara Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei Orgânica, promulga a seguinte
Emenda o texto da Lei Orgânica do Município:Art. 1º - O caput do art. 19 e Parágrafo Único, art., 21, § 2º e art., 22, passam a ter as seguintes
redações:“Art. 19 – A Mesa Câmara Municipal compõe-se dos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário com mandato de 2 (dois)
anos, com direito a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente. (NR)

Parágrafo Único – Considera-se recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes ainda que sucessivas. (NR)

Art. 21 -...

§ 1º -...

§ 2º - A eleição para a renovação da Mesa realizar-se-á na sessão legislativa, empossando-se, obrigatoriamente, os eleitos.Art. 22 – Para
as eleições a que se refere o caput do art. 21, poderão concorrer quaisquer Vereadores titulares, ainda que tenham participado da Mesa da legislatura
precedente; para as eleições a que se refere o §2º do art. 21, com direito a recondução para o mesmo cargo antes ocupado na Mesa.Art. 2º - Esta Emenda
entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Tabocas do Brejo Velho-BA, em 05 outubro 2009.

JANILTON VALOIS DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, pôr sua Comissão Permanente de Licitação, torna publico no dia 29/10/
2009, às 09h30minh. endereço: Praça Municipal, 86 Centro em Tabocas do Brejo Velho-Ba, serão recebidas propostas
relativas à TOMADA DE PREÇOS  nº 009/009, tendo como objeto à Construção de Ginásio Poliesportivo através do
Programa Esporte e Lazer na Cidade com o objetivo de Implantação e modernização de infra estrutura para esporte
recreativo e de lazer, referente ao contrato de repasse de nº 0247485-73/2007  deste Município de Tabocas do Brejo Velho-
Ba.Este Edital esta a disposição na sala da CPL, no horário das 08h00min as 12h00minh. E, poderá ser adquirido através de
solicitação por escrito em original e pessoalmente. Maiores informações na sala da CPL no endereço acima. Publique-se
em 01 de outubro de 2009. Presidente da C.P.L – Leonor de Farias Diamantino.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. ° 004/2009 de 01 Outubro de 2009.

                                                                        Convoca candidato aprovado para o cargo de Monitor de Ônibus
Escolar pelo concurso público aplicado em 09 de Março de 2008,
conforme Edital nº 001/2007.

          O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr. Edézio Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a senhora candidata
aprovada pelo concurso público realizado no dia 09 de Março de 2008, para o cargo de Monitor de Ônibus Escolar, que está convocada para fins de nomeação
conforme o disposto, no Edital 001/2007 de 26 de Outubro de 2007.

Art. 1º - Fica convocada a candidata aprovada na ordem de classificação da lista definitiva de APROVADOS do concurso público executado pela LIBRI –
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, relacionados no ANEXO I, parte integrante do presente Edital.

ANEXO I – MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.

Art. 2º. - O candidato convocado integrante da lista em anexo, deverá se submeter os exames médicos de capacitação física, mental e psicológica, no período
de 01 de Outubro a 01 Novembro do corrente ano, devendo apresentar os respectivos resultados dos exames médicos, à Secretaria de Administração.
Art. 3º. - O candidato convocado quando de sua apresentação à Secretaria Municipal de Administração, no período indicado no artigo anterior para efeito
de nomeação, deverá estar munido da ORIGINAL e CÓPIA dos seguintes documentos:

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento.
b) Carteira de Identidade
c) Cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF).
d) 02(duas) fotos 3X4 coloridas e recentes.
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social.
f) Título de Eleitor e comprovante de última votação.
g) Cartão do PIS ou PASEP.
h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos (homem) e 21 anos (mulher).
i) Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
j) Comprovante de Vacinação dos filhos com idade até 05 (cinco) anos.
k) Comprovante de residência em seu nome (última conta de água, luz ou telefone), onde conste seu endereço completo, inclusive CEP.
a) Comprovante de Escolaridade correspondente ao cargo.

Art. 4º - O candidato que deixar de apresentar quaisquer uns dos documentos exigidos no artigo anterior para a referida função, ou mesmo deixar de se
apresentar no prazo estabelecido no artigo 2º do presente Edital, perderá os direitos de classificação e passará a figurar o último da listagem do Concurso,
prevalecendo assim, a ordem de classificação definitiva.

Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e os consultores da LIBRI – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA, realizadora do concurso.

Art. 6º - Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: Federal, Estadual ou Municipal      da Administração direta ou indireta.

Dê – se Ciência e Cumpra-se.

                            GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA-BA, 01 de Outubro de 2009.

                                                           EDÉZIO NUNES BASTOS
                                                                 Prefeito Municipal

ANEXO I     DO EDITAL 001/2007

LISTA DEFINITIVA DE APROVADOS COM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NAS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E DEMAIS
CRITÉRIOS DE DESEMPATE, PARTE INTEGRANTE DO REFERIDO EDITAL.

CARGO: MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR
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Lançado projeto para benefício
de micro e pequenas empresas

de Luís Eduardo Magalhães
O prefeito Humberto Santa Cruz assinou

acordo de resultados referente ao Projeto Varejo Vivo
Setorial, uma parceria entre o executivo municipal,
SEBRAE e a Associação Comercial e Empresarial de
Luís Eduardo Magalhães (ACELEM), em reunião
realizada com empresários dos ramos de
supermercados, farmácias, confecções, calçados e
acessórios do munícipio. O encontro aconteceu no
auditório do Hotel Paranoá.

O projeto Varejo Vivo tem por objetivo
promover o desenvolvimento do comércio varejista
em Luís Eduardo Magalhães, de modo a torná-lo mais
atraente para os consumidores, e com isso promover
o crescimento econômico e social sustentável do
setor.

As ações discutidas pelo Varejo Vivo Setorial
têm como foco melhorias em infraestrutura, gestão
empresarial, capacitação dos colaboradores,
divulgação e promoção do território, além do
fortalecimento da cooperação entre os empresários
envolvidos.

A ideia, segundo Rosangela Della Costa,
gerente de Indústria e Comércio de Luís Eduardo
Magalhães, é sensibilizar os empreendedores sobre
as vantagens que serão alcançadas com a união da
classe na busca de soluções para seus problemas.
“Os próprios empresários ajudam na elaboração de
um Plano de Ação, onde são determinadas
responsabilidades e prioridades a serem trabalhadas,
criando condições favoráveis para o desenvolvimento
sustentável das micro e pequenas empresas”,
ressalta Della Costa.

Ela acrescenta que “a participação dos
empresários é imprescindível. Nada é feito sem a
contribuição deles e dos consumidores, além do apoio
da Prefeitura, da ACELEM e do SEBRAE. Um trabalho
coletivo, onde todos contribuem para detectar os
pontos que devem ser melhorados e quais ações
devem ser realizadas”, encerra a gerente.

Governo Cidade Mãe fortalece Guarda
Municipal

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Por Yonara Alves
 
Nova pintura, construção do alojamento
feminino,  ampliação  da  frota  e  horta
comunitária,  este  é  o  novo  ambiente
do  quartel  da  Guarda  Municipal  de
Barreiras.  Na  comemoração  do  Dia
Nacional  do  Guarda  Municipal,
realizada  sábado,  10,  a  comunidade
barreirense pode conhecer os 60 novos
integrantes  do  grupamento  e  a  nova
cara do quartel da guarda, encontrado
no início do ano em péssimo estado de
conservação.

Uma bela cerimônia foi organizada para dar posse aos novos guardas. Além de
melhores condições de trabalho, o Governo Cidade Mãe aumentou o salário dos guardas em
80%, de R$ 490,00 para R$ 850, 00, um grande desafio que comprova o respeito do
município por esses profissionais.

“Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Os guardas municipais sempre apoiaram
o governo, principalmente, na segurança escolar. Começamos reformando o quartel que era
deposito de lixo e agora aumentamos o salário do efetivo. Essa é uma forma de garantir a
dignidade dos nossos guardas”, explicou a prefeita Jusmari Oliveira.
Depois de seis meses de formação, a guarda Marisélia Correia se emocionou ao participar
do cerimonial de posse. “Estou muito feliz com meu emprego, fui muito bem recebida pelos
colegas de trabalho e pelo comandante Valdik Bonfim”, comentou.

O novo efetivo, agora com 142 guardas já está trabalhando nas ruas da cidade e na
ronda escolar, criada pelo Governo Cidade Mãe. Segundo o comandante Valdik Bonfim é
uma grande alegria trabalhar com o apoio do poder público municipal.
“Sabemos da seriedade deste governo. Os 60 novos guardas são um presente da prefeita
Jusmari para o município, hoje estamos mais motivados pelo aumento salarial e apoio da
prefeitura”, destacou.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
Prefeito assina decretos para a área de

educação e dá início as comemorações do Dia do
Professor

O prefeito Zito Barbosa abriu o mês de outubro com a
assinatura de decretos destinados à área da educação,
com isso, deu início às comemorações do Dia do Professor,
15. O evento, realizado no auditório Manoel Rodrigues de
Carvalho, contou com a presença de professores, diretores
escolares e técnicos da Secretaria Municipal de Educação.

Os decretos assinados são ações que fazem parte
do projeto  

‘Saúde Docente: Cidadania e Valorização Profissional’, que busca a prevenção e cuidados
com a saúde dos servidores. Segundo a secretária de educação, Cátia Alencar, os
principais fatores que afastam professores da sala de aula estão relacionados com
doenças como o estresse, dores nas costas, distúrbios vocais e as causadas por
esforços repetitivos ligados ao trabalho.

O primeiro decreto assinado diz respeito à reformulação do Plano de Carreira dos
profissionais. Uma equipe de representantes da classe será formada para debater as
principais demandas para a reestruturação do Plano. O outro dispõe sobre a implantação
da Comissão Avaliadora que atuará nos avanços e promoções do plano reformulado.

“São Desidério é destaque na dimensão territorial, na agricultura, no turismo e estamos
avançando para que seja modelo também na educação”, afirmou o prefeito.


