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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 Brejolândia e Prefeitura
Municipal de São Desidério 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.

Em São Desidério já esta aberta a
temporada de renovação de

matrículas

As aulas terminam, mas as
escolas continuam funcionando. Se
aproxima o encerramento do ano
letivo 2009 e nas escolas
municipais já foram abertas o
período de renovação de
matrículas para os alunos da casa
e matrículas para novos alunos.

De acordo com a Diretora
do Departamento de Informações
Educacionais Eluscata Rodrigues
de Almeida, “para os alunos da casa
a renovação de matrículas segue
até o dia 15 de janeiro até o dia 15
de janeiro de 2010.

 enquanto que para novos alunos
se prolongará até o final de janeiro”.

Apesar das férias as
secretarias escolares estão
abertas às matrículas. Para alunos
novatos a secretaria de Educação
de São Desidério esta exigindo que
no ato da matrícula os pais ou
responsáveis do estudante
compareçam portando a declaração
ou histórico escolar, xérox da
certidão, uma foto 3x4 e um
classificador tradicional para que
sejam arquivados os documentos
na escola.

Prefeitura Municipal de São
Desidério

 Texto: Ana Lúcia Souza                                Foto: Jackeline Bispo
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO
PRETO

CNPJ Nº 63.079.453/0001-75
RESUMO DE LICITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DISPENSA

Processo Administrativo Nº 007/09 – Modalidade:
Dispensa – Órgão: Câmara Municipal de Formosa
do Rio Preto/Bahia – Prestador: RWConnect
Serviços em Telecomunicações Ltda EPP - Objeto:
Serviços especializados em telecomunicações de
acesso a internet via satélite – Período: 12 (doze)
meses a contar da data da assinatura do contrato –
Valor Total: R$ 5.388,00 (cinco mil, trezentos e
oitenta e oito reais) – Dotação Orçamentária:
Atividade: 2001 – Elemento de Despesa: 3.3.90.39
– Fundamento Legal: art.24, inciso II da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações.

RESUMO DE ADITIVO CONTRATUAL

Processo Administrativo Nº 007/09 – Modalidade: Dispensa
– Contratante: Câmara Municipal de Formosa do Rio
Preto/Bahia – Contratado: RWConnect Serviços em
Telecomunicações Ltda EPP - Objeto: Ampliação dos
serviços de acesso a internet via satélite para 768 kbps –
Alteração do valor mensal para: R$ 1.048,00 (um mil e
quarenta e oito reais) – Dotação Orçamentária: Atividade:
2001 – Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Fundamento
Legal: art.24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações.

CULTURA
Como fiel seguidor do maior ícone da cultura nordestina deste

país, Luiz Gonzaga, o cantor, sanfoneiro e compositor Targino Gondim
viaja até a cidade de Exu (PE), onde faz show no próximo dia 11 de
dezembro, no Parque Asa Branca, em homenagem ao aniversário do Rei
do Baião.

Em comemoração a data de nascimento de Gonzagão (13 de
dezembro), Targino ainda participa da tradicional missa Embaixo do
Juazeiro, que anualmente reúne artistas e seguidores de Luiz.
Mas pra quem não vai viajar até a terra do “Seu Lua”, pode curtir de casa
o especial “Canções de Luiz com Targino Gondim”, que será exibido no
próximo domingo, dia 13 de dezembro, às 22 horas, pela TVE. No mesmo
dia, Targino é atração do programa Viola Minha Viola, pilotado por Inezita
Barroso e transmitido pela Tv Cultura.

A programação das comemorações em Exu, você pode conferir no
site www.luizluagonzaga.mus.br.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

DECRETO Nº 29 DE 07 DE DEZEMBRO DE
2009.

DISPÕE SOBRE A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A
PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

        O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, no uso
da atribuição que lhe confere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

        DECRETA:
Art. 1º - As despesas legalmente empenhadas e não

pagas até 31/12/2009 serão inscritas em Restos a Pagar,
distinguindo-se as processadas das não processadas, desde
que observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo.

§ 1º - Somente permanecerão inscritas como Restos
a Pagar, as despesas que tenham sido efetivamente realizadas
no exercício e que tenham disponibilidade financeira suficiente
para atendê-las.

§ 2º - As despesas relativas a serviços continuados,
a exemplo de água, luz, telefone e assemelhadas, que tenham
sido empenhadas e não liquidadas até 31 de dezembro de
2009, serão inscritas como Restos a Pagar não processados,
observando o disposto no parágrafo 1º.

§ 3º - As despesas que não se enquadram nas
disposições deste artigo, terão os seus empenhos anulados
até 31/12/09.

Art. 2º - Considera-se disponibilidade financeira, os
valores em Caixa, Bancos e os restos a receber
contabilizados no Realizável, em atendimento às
determinações da Portaria STN n.º 447/2001.

Art. 3º - As despesas compromissadas a pagar, não
amparadas pelo § 1º do art. 1º, terão registro em Sistema
Compensado, ficando garantido o seu pagamento no exercício
seguinte.

Art. 4º - os empenhos das despesas que não tenham
sido processadas até 31 de dezembro de 2009, cujos recursos
são provenientes de transferências fundo a fundo, convênios
ou outros recursos vinculados e com disponibilidade financeira
para atendê-las, não deverão ser anulados, observando o
disposto no art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº
101/00.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, em 07 de dezembro de 2009.

EDESIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal

 DECRETO Nº   28/09

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA O
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, no uso
de suas atribuições legais e considerando o prazo para a
Prestação de Contas, nos termos do artigo 63 da
Constituição Estadual e Resolução nº 1270/08 do Tribunal
de Contas dos Municípios,

DECRETA:
Art. 1º Para o encerramento do exercício financeiro

de 2009, observar-se-ão as normas orçamentárias, financeiras,
patrimoniais e contábeis em vigor, bem como as disposições contidas
neste Decreto.

Art. 2º Os responsáveis pela gestão e/ou guarda de
bens e valores do Município observarão as datas limites estabelecidas
neste Decreto, nos casos que indica:

I — até 22/12/09, para empenhos e emissão da
respectiva Nota de Empenho;

II — até 27/12/09, para liquidação da despesa por
fornecimentos efetuados, serviços prestados e obras executadas;

III — até 31/12/09, para autorização de pagamento
após regular liquidação;

IV — até 20/01/10, para incorporação da execução
orçamentária dos fundos especiais, da Câmara e das Autarquias e
Fundações.

Parágrafo único. As regras contidas neste artigo,
em casos de excepcional interesse público, poderão ser relevadas
exclusivamente por expressa autorização do Prefeito.

Art. 3º As despesas legalmente empenhadas e não
pagas até 31.12.09 serão inscritas em Restos a Pagar, em
conformidade ao que determina o Decreto que dispõe sobre o assunto.

Art. 4º  Os precatórios judiciais, emitidos a partir de 5
de maio de 2000 e não pagos durante a execução do exercício
financeiro em que houverem sido incluídos, serão registrados na Dívida
Fundada.

§ 1o  Os precatórios judiciais, apresentados até 01.07.09,
a serem pagos no exercício de 2010, serão registrados no Sistema
Compensado.

§ 2o  Os precatórios, de que tratam este artigo, serão
objeto de controle por parte da Administração, identificando os
beneficiários com observância da ordem cronológica de apresentação.

Art. 5º Os responsáveis por adiantamentos, sob pena
de responsabilidade, na forma da lei, deverão apresentar as
respectivas comprovações até o dia 31 de dezembro de 2009, data
em que também deverão recolher os saldos remanescentes porventura
existentes.

Parágrafo único. Os empenhos correspondentes a
adiantamentos concedidos e pendentes de liquidação, por falta de
comprovação, serão anulados, inscrevendo-se a responsabilidade
dos respectivos servidores na conta “Diversos Responsáveis”.

Art. 6º Os saldos financeiros, porventura existentes
em 31.12.09 na Câmara Municipal, deverão ser transferidos à conta
do Tesouro, com exceção dos recursos destinados exclusivamente
ao pagamento de restos a pagar, retenções e consignações legais na
exata quantia dos compromissos correspondentes.

Art. 7º Os valores retidos correspondentes ao ISS e IR
deverão ser recolhidos aos cofres da Prefeitura Municipal até 31.12.09.

Art. 8º As contas que compõem os grupos do Pendente,
do Ativo Realizável e do Passivo Financeiro, deverão ser analisadas
objetivando a apuração da consistência dos saldos existentes.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, 07 de
dezembro de 2009.

EDESIO NUNES BASTOS
  Prefeito Municipal
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

DECRETO Nº  31/09
CONSTITUI COMISSÃO PARA PROCEDER AO INVENTÁRIO DOS
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 96
da Lei nº 4.320/64, na Resolução nº 1270/08 do Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão composta dos
seguintes servidores
Ronivon Cavalcante Pereira – cadastro nº 443, Halisson
Batista dos Santos – cadastro nº 211 e Euzimar Pereira
dos Santos – cadastro nº 960 para, sob a presidência do
primeiro, executar o Inventário Geral dos Bens Móveis e
Imóveis, pertencentes à Prefeitura em 31.12.09,
procedendo, se necessário, à reavaliação dos referidos bens
inventariados, segundo disposto no artigo 106 da Lei nº
4.320/64.

Art. 2º A comissão ora designada tem o prazo
de 30 (trinta) dias, contado a partir da publicação deste
Decreto, para a apresentação do Inventário contendo relação
dos bens móveis e imóveis, discriminando os já existentes
e os adquiridos no exercício de 2009 com os respectivos
valores e número de tombo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 07 de dezembro de 2009.

EDEZIO NUNES BASTOS
      Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30/09
O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA,

no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
artigo 96 da Lei nº 4.320/64, na Resolução nº 1270/08 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão composta dos
seguintes servidores
Ronivon Cavalcante Pereira – cadastro nº 443, Halisson
Batista dos Santos – cadastro nº 211 e Euzimar Pereira
dos Santos – cadastro nº 960 para, sob a presidência do
primeiro, executar o Inventário Geral dos Bens Móveis e
Imóveis, pertencentes à Prefeitura em 31.12.09, procedendo,
se necessário, à reavaliação dos referidos bens
inventariados, segundo disposto no artigo 106 da Lei nº
4.320/64.

Art. 2º A comissão ora designada tem o prazo de 30 (trinta)
dias, contado a partir da publicação deste Decreto, para a
apresentação do Inventário contendo relação dos bens
móveis e imóveis, discriminando os já existentes e os
adquiridos no exercício de 2009 com os respectivos valores
e número de tombo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 07 de dezembro de 2009.

EDEZIO NUNES BASTOS
      Prefeito Municipal

                   Vêm aí os festejos de final de ano
A prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria

de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer definiu a programação das festas de
fim de ano no município. Em 2009, o calendário festivo vai de 18 a 23 e
o encerramento está marcado para o último dia do ano, 31 de dezembro,
sempre a partir das 19h.

A programação conta com apresentações de corais natalinos,
auto de natal, presença do Papai Noel, presépio, música gospel, Banda de
Música Municipal, praça de artesanato, lançamento do projeto de Oficina
de Reciclagem e uma programação especial na Praça de Alimentação, que
está em fase de reestruturação.

No dia 23 de dezembro haverá escolha da decoração da melhor
vitrine de loja e residência (as inscrições podem ser feitas na Acelem,
Secretaria de Cultura e no portal Lembahia) . A Associação Comercial e
Empresarial de Luís Eduardo Magalhães também realiza o sorteio da
campanha de incentivo às vendas e em seguida haverá show com a Banda
Sideral, de Brasília .

Outra novidade é a realização da festa da virada no centro da
cidade, com apresentações musicais e um grande show pirotécnico. A
primeira apresentação vai ser da banda Baião de Dois, que vai trazer para
Luís Eduardo Magalhães, o autêntico forró nordestino. Após a chegada de
2010, o axé da Banda Unskaraí, de Salvador, anima o réveillon da Praça
Sérgio Alvim Mota .

Para a secretária municipal de Cultura, Turismo,Esporte e Lazer
, Maria Teresa Nemoto, as festas de fim de ano significam renovação,
alegria, paz e muita esperança. “O calendário festivo deste ano foi feito
com muito carinho e dedicação para que fosse possível atender as
expectativas da população.”
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O SENAI CHEGOU!
O SENAI e a Prefeitura de Barreiras trazem para Região cursos profissionalizantes.

CURSO APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BÁSICA EM BARREIRAS – 2010
(GRATUITO)

Curso Manutenção Eletromecânica.

- N° de Vagas: 40

- Duração do Curso – 600 horas;

Requisitos de Acesso/matricula: Ensino Fundamental (completo ou equivalente); Idade: 14 a 22
anos.

I nscrições para o processo seletivo: Exclusivamente pela internet no site www.fieb.org/
senai ou www.unibrasilvestibulares.com.br

As inscrições serão realizadas no período de 07 de dezembro de 2009 a 13 de dezembro de
2009 ou até ser atingida a quantidade máxima de 400 inscrições.

Informações -  CIOB – 3611-4580

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

ATOS OFICIAIS

ADITIVOS DE CONTRATOS

Aditivo nº 01/2009 do Contrato nº 182/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Britador
Bricar Ltda., CNPJ. 05.101.397/0001-21. Objeto:
Alteração do contrato 182/2009, na Clausula Décima
Primeira, onde o prazo fica prorrogado por 240 (duzentos
e quarenta) dias a partir do vencimento constante no
referido Contrato. Fica ratificado as demais clausulas e
condições do contrato nº 182/2009. Serra Dourada, 10 de
dezembro de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

Aditivo nº 01/2009 do Contrato nº 139/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Maria Elena
Teixeira Rocha, CNPJ. 02.990.912/0001-83. Objeto:
Alteração do contrato 139/2009, na Clausula Décima, onde
o prazo fica prorrogado por 75 (setenta e cinco) dias a partir
do vencimento constante no referido Contrato. Fica ratificado
as demais clausulas e condições do contrato nº 139/2009.

Serra Dourada, 10 de dezembro de 2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.

Aditivo nº 01/2009 do Contrato nº 140/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Hospifarma
Comercio de Produtos Hospitalares e Farmacêuticos
Ltda, CNPJ. 07.800.815/0001-02. Objeto: Alteração do
contrato 140/2009, na Clausula Décima, onde o prazo fica
prorrogado por 75 (setenta e cinco) dias a partir do
vencimento constante no referido Contrato. Fica ratificado
as demais clausulas e condições do contrato nº 140/2009.
Serra Dourada, 10 de dezembro de 2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.

Aditivo nº 01/2009 do Contrato nº 141/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Medical
Comercial de Produtos Médicos Hospitalar Ltda,
CNPJ. 03.516.186/0001-24. Objeto: Alteração do contrato
141/2009, na Clausula Décima, onde o prazo fica
prorrogado por 75 (setenta e cinco) dias a partir do
vencimento constante no referido Contrato. Fica ratificado
as demais clausulas e condições do contrato nº 141/2009.
Serra Dourada, 10 de dezembro de 2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.


