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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   zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

Política Ambiental
Robert Moreira Mota, na busca da melhoria
contínua das ações voltadas para o meio
ambiente, assegura que está comprometido em
. Promover o desenvolvimento sustentável,
protegendo o meio ambiente através da
prevenção da poluição, administrando os
impactos ambientais de forma a torná-los
compatíveis com a preservação das condições
necessária a vida;
. Atender a legislação ambiental vigente
aplicável e demais requisitos subscritos pela
organização;
. Promover a melhoria contínua em meio
ambiente através de sistema de gestão
estruturado que controla e avalia as atividades,
produtos e serviços, bem como estabelece e
revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações
da empresa, disponibilizando as partes
interessadas informações sobre seu
desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do
processo produtivo, contribuindo com a redução
dos impactos ambientais através do uso racional
dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento
de seus colaboradores, para que atuem de
forma responsável e ambientalmente correta;

                                                           A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA OPRERAÇÃO
Robert Moreira Mota, CPF 031.872.355.73 torna
público que está requerendo ao Instituto do Meio
Ambiente – IMA a licença de carvoejamento,
localizado na Fazenda Casa Amarela, Zona
Rural Município de Riachão das Neves.
Robert Moreira Mota
Proprietário

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
CNPJ 13.654.439/0001-80

   Praça  Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de
BREJOLANDIA , comunica a todos os interessados
que realizará   as seguinte  Licitação:

CONVITE

Convite 002/2010 – Execução de Obras –Serviços
de Pavimentação em Paralelepípedos na Sede do
Município.  Edital a disposição na sede da Prefeitura
situada à Praça Alpiniano José Alves nº 11, das 7:30 as
12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 18 de fevereiro de
2010.
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