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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 Buritirama 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

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial Nº 001/2009.

Observado à regularidade de todo o procedimento, O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, Homologa o Processo Licitatório
do Pregão Presencial nº 001/2009, com objeto para aquisição de material de construção de duzentas unidades habitacionais de acordo
a Resolução 518, Programa Carta de Credito FGTS, junto a Caixa Econômica Federal e o Termo de Adesão nº 105/2006 do Convênio nº
243/2005 junto ao Estado da Bahia, através da Secomp, que teve como vencedora a empresa Mariene de Oliveira e Souza – CNPJ.
04.281.682/0001-09, no valor total de R$ 1.188.175,00 (um milhão e cento e oitenta e oito mil e cento e setenta e cinco reais). Autorizo de
acordo a forma determinada no Edital o fornecimento de que trata a presente licitação. Serra Dourada – Bahia, em 01de abril de 2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Estado da Bahia

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

 Rua Maria Mendes da Silva, 612 – CEP. 47.740-000 – S. Dourada – Bahia – www.serradourada.ba.io.org.br

Pronaf: Famílias de Bom Jesus da Lapa assinam contratos no valor de R$ 4,6
milhões

O Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), na modalidade
A, aplica R$ 4,6 milhões e beneficia 230 famílias
do Projeto de Assentamento (PA) Batalha, situado
no município de Bom Jesus da Lapa, no Território
da Cidadania do Velho Chico.

A superintendência regional do Incra, na
Bahia, e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
realizam, na sexta feira (03), às 10 h, no
assentamento, a solenidade de assinatura de
contratos para a liberação dos financiamentos.

Esta é a primeira etapa do investimento,
que totalizará R$ 9 milhões no assentamento em
Pronaf-A. O Incra/BA está emitindo as
Declarações de Aptidões  ao Pronaf (DAP´s) para
que outras 220 famílias obtenham a liberação do
financiamento. Na segunda etapa, serão investidos
R$ 4,4 milhões.

Cada família receberá R$ 20 mil. O Pronaf-
A tem carência de três a cinco anos e os beneficiados
tem dez anos para iniciar o pagamento do
financiamento com juros 0,5% ao ano. Junto com

o Pronaf-A são os assentados recebem mais R$
1,5 mil para serem aplicados em assistência
técnica.
O superintendente regional do Incra/BA, Luiz Gugé
Santos Fernandes, considera essencial a aplicação
desse financiamento  para o crescimento
econômico das famílias. “Esses contratos
simboliza que as famílias aplicaram bem os
créditos iniciais do Programa Nacional de Reforma
Agrária”, conclui. Além de Gugé, participam da
assinatura dos contratos, o gerente executivo do
BNB, José Herculado Sobrinho, o chefe da Unidade
Avançada (UA) Oeste, Hamilton Felix e
profissionais da autarquia federal e do BNB.

Território
O PA Batalha tem 14,9 mil hectares e foi criado
em 2002. Por meio do Programa Territórios da
Cidadania, o assentamento foi beneficiado pelo
Programa Luz para Todos. O Incra/BA também
está programando a liberação do Crédito Semiário
para às famílias ainda este ano. A pecuária é a
principal atividade desenvolvida pelos assentados.
Somam-se a ela os plantios de milho e feijão. O

PA, um dos maiores do estado, possui quatro
agrovilas e já receberam ações de infraestrura do
Incra/BA.

Serviço

Local: PA Batalha, situada à BA 161, KM 40

em Bom Jesus da Lapa - Ba.

Horário: 10 horas

Cíntia Melo
Assessoria de Comunicação
Jornalista Responsável - DRT-BA 1816
ACS-Incra/BA
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Gabinete Itinerante chega ao Bairro Santa Luzia
No encontro, moradores discutiram os problemas do bairro e receberam a notícia da construção de escola, PSF e um hospital com quatro Uti’s

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Barreiras
realiza o projeto Gabinete Itinerante. A proposta
é ir até às comunidades para discutir junto com a
população as ações que melhorem a qualidade de
vida.
Barreirenses da cidade e da zona rural serão
convidados a participar de reuniões para traçar
metas de trabalho. O Gabinete Itinerante leva a
prefeita, a vice e os secretários para debater

“O que está acontecendo hoje em Barreiras é algo
extraordinário. Nós nunca tivemos a oportunidade
de sentar com algum prefeito para elaborarmos
projetos de crescimento para a cidade. Isso é muito
bom pra gente que é morador de Barreiras”,
comemorou a agente de saúde Irani Rodrigues.

Obras – Durante o encontro com os moradores
o Gabinete Itinerante anunciou a construção de
mais um PSF, uma escola com dez salas de aula,
mudança do local da feira e a construção de um
hospital, que
atenderá o Santa Luzia e bairros próximos. A
unidade contará com quatro UTI’s e custará R$ 4
milhões. O dinheiro para a obra já foi liberado
pelo Governo Federal.

 bom para Barreiras e nós vamos continuar
discutindo com a população quais rumos devemos
tomar para crescermos juntos”, disse a prefeita
Jusmari Oliveira.
O primeiro bairro visitado foi o Santa Luzia.
Antigas reclamações foram colocadas em debate
por parte dos moradores, como o canal que ainda
está aberto e a documentação de regularização
dos lotes, até hoje um dos

com os cidadãos, ouvir propostas e pontuar os
serviços prioritários a cada bairro.
“Esta é uma proposta nova e que com certeza
mudadefinitivamente o capítulo da história
política de Barreiras. Agora o povo sabe que pode
falar e que a equipe de governo está disposta a
ouvir e a c trabalhar. É um modelo diferente de
administrar e que é novidade até para outros
lugares. Isso é

moradores, como o canal que ainda está aberto e
a documentação de regularização dos lotes, até
hoje um dos maiores anseios de todos que ali vivem.
Os moradores foram surpreendidos com boas
notícias dadas pela prefeita. “Iremos agilizar o
processo das escrituras dos terrenos e o canal vai
ser coberto”, disse.

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

CNPJ  13.234.000/0001 – 06

EDITAL Nº. 11 /2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIRAMA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade a Lei Orgânica Municipal.

FAZ SABER:

Art. 1º - Coloca as contas de janeiro a dezembro de
2008, juntamente com os documentos de Receitas e Despesas
a disposição do público pelo prazo de 60(sessenta) dias.

Art.2º -Os referidos documentos estão a disposição
no horário de 08:00 às 14:00 horas em dias úteis, na
Controladoria Geral do Município na sede desta Prefeitura.

Art.3º-Os munícipes interessados em analisar os
documentos devem fazer solicitação formal junto a
Controladoria Geral do Município com todos os seus dados
pessoais de identificação.

Art.4º-É proibido retirar qualquer documento sem a
divida autorização.

Art. 5º- Só poderá analisar os documentos uma pessoa
por dia, não podendo a mesma fazer nova solicitação.

Art.6º -Os pedidos serão autorizados na ordem
cronológica.

Art.7º- Cada pedido de vista tem que ser agendado
24 horas antes para organização dos documentos.

Publique-se e Registre-se.

Gabinete do Prefeito, em 31 de março de 2008.

OSLINDO JACOBINA DE ALMEIDA
Prefeito

Novo Fórum será construído em Barreiras

Hoje,31, a prefeita Jusmari Oliveira, o diretor–superintendente do
Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ, Pedro
Vieira, o gerente de Suprimento e Patrimônio do IPRAJ, Juraci
Magalhães, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção
Bahia (OAB-BA), Saul Quadros e o presidente da OAB/Subseção
Barreiras, Octávio Mariani acertaram os últimos detalhes para a
construção do novo fórum de Barreiras.

A prefeitura disponibilizou várias áreas, porém, a que mais
chamou a atenção do Poder Judiciário foi o terreno onde
está localizado atualmente o Estádio Geraldão, que possui
30.000 m2 . No local, a prefeitura construirá o Centro
Administrativo de Barreiras.
A previsão dos representantes do IPRAJ é que, após a
definição do local e a abertura do processo de licitação para
construção, a obra fique pronta num prazo de seis meses.
Durante esse período, o Fórum Tarcilo Vieira de Melo,
funcionará provisoriamente no Shopping Rio de Ondas,
localizado ao lado da rodoviária.

“Vamos dotar Barreiras do que existe de mais moderno.
Teremos um sistema integrado com todos os cartórios
extrajudiciais. Estaremos lado a lado com o cidadão, mudando
a atual visão que a população tem do Poder Judiciário, a
parceria com a prefeitura é fundamental nesse processo”,
relatou o diretor–superintendente do IPRAJ, Pedro Vieira.
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Município,  Estado e União formam rede de atendimento, que beneficiará
toda a região

                       de toda a região uma Saúde de qualidade. “ É uma parceria
altamente produtiva, principalmente pela disposição e entusiasmo da prefeita
Jusmari Oliveira. Graças a esse novo momento que vive o município, foi
possível somarmos esforços e iniciativas. E o resultado é o SAMU, que será
regional; a municipalização do Hospital Regional Eurico Dutra, a construção
do hemocentro e, no Santa Luzia, a implantação do hospital, que será uma
UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Vale salientar também nesse
processo a excelente interlocução entre o secretário municipal de Saúde,
Juca Galvão, o secretário estadual de Saúde, Jorge Solla, o ministro da
Saúde, José Gomes Temporão e os doutores Alberto Beltrame e Sadi Falcão,
também do ministério”, enfatizou.
É fato. Barreiras terá hemocentro. Os últimos detalhes para a implantação da
unidade foram definidos nesta sexta-feira,  20, em reunião da prefeita de
Barreiras Jusmari Oliveira, com o novo diretor regional da 25ª Dires João
Fidelis, o secretário municipal de Saúde, Juca Galvão, e a presidenta da Câmara
de Vereadores, Kelly Magalhães. O hemocentro vai ser construído em um
terreno doado pelo Município, ao lado do Hospital Regional Eurico Dutra.
Outro avanço concreto, diga-se, por sinal,  para a região, é a municipalização
do Eurico Dutra, também capitaneada pela atual gestão municipal. O
atendimento se estenderá aos 36 municípios do Oeste, ultrapassando a micro-
região de Barreiras. “Antes, os gestores afirmavam em alto e bom tom que os
prefeitos de municípios circunvizinhos somente mandavam para Barreiras
ambulâncias cheias de doentes e problemas, numa clara demonstração de
falta de sensibilidade  e responsabilidade social. Hoje, com as iniciativas a
parcerias que já trazem resultados comprovados, começamos a viver outra
realidade e estamos nos estruturando para atender a toda essa demanda, sem
qualquer distinção. Esse é o papel de uma cidade-pólo”, frisou a prefeita
Jusmari Oliveira.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 129/2009.           Modalidade: Tomada de Preço nº 009/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Adão Gomes da Silva,
CPF. 375.953.345-00. Objeto: prestação de serviços no transporte escolar
do Povoado de Jacu a Sede no turno matutino, ida e volta nos dias úteis
com o veículo placa KCK-6869 código do renavam 112485561 de acordo
o Edital e anexos. Previsto para o Período: R$ 31.360,00, (trinta e um
mil e trezentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: Unidade:
02.04.000 – Secretaria de Educação e Cultura. Programa: 2.022 –
Manutenção do Ensino de 1º grau (Fundeb); Elemento: 3.3.9.0.33.00 –
Passagens e Despesas com Locomoção e/ou Unidade: 02.04.000 – Secretaria
de Educação e Cultura; Programa: 2.034 – Manutenção do Ensino
Fundamental – Recursos do FNDE; Elemento: 3.3.9.0.33 00 – Passagens
e Despesas com Locomoção e/ou Unidade: 02.04.000 – Secretaria da
Educação e Cultura; Programa: 2.033 – Manutenção do Transporte Escolar
do Ensino Médio -  PNATE; Elemento: 3.3.9.0.33 00 – Passagens e
Despesas com Locomoção. Serra Dourada – Bahia, 31  de março de 2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 130/2009.           Modalidade: Tomada de Preço nº 009/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e José Martins de Oliveira,
CPF. 307.872.977-04. Objeto: prestação de serviços no transporte escolar
do Povoado de Morrinhos, Riachão a Sede no turno matutino, ida e volta
nos dias úteis com o veículo placa KBA-3340 código do renavam
121964744 de acordo o Edital e anexos. Previsto para o Período: R$
24.528,00, (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais). Dotação
Orçamentária: Unidade: 02.04.000 – Secretaria de Educação e Cultura.
Programa: 2.022 – Manutenção do Ensino de 1º grau (Fundeb); Elemento:
3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção e/ou Unidade:
02.04.000 – Secretaria de Educação e Cultura; Programa: 2.034 –
Manutenção do Ensino Fundamental – Recursos do FNDE; Elemento:
3.3.9.0.33 00 – Passagens e Despesas com Locomoção e/ou Unidade:
02.04.000 – Secretaria da Educação e Cultura; Programa: 2.033 –
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio -  PNATE; Elemento:
3.3.9.0.33 00 – Passagens e Despesas com Locomoção. Serra Dourada –
Bahia, 31 de março de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 131/2009.           Modalidade: Tomada de
Preço nº 009/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Nair Rosa
de Souza Ledo, CPF. 140.664.268-16. Objeto: prestação
de serviços no transporte escolar do ensino fundamental da
localidade da Fazenda Rebeca a Sede no turno matutino, ida
e volta nos dias úteis com o veiculo placa KTQ-1576 código
do renavam 319802132 de acordo o Edital e anexos. Previsto
para o Período: R$ 23.636,00 (vinte e três mil e seiscentos
e trinta e seis reais). Dotação Orçamentária: Unidade:
02.04.000 – Secretaria de Educação e Cultura. Programa:
2.022 – Manutenção do Ensino de 1º grau (Fundeb); Elemento:
3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção /
Fundeb e/ou Unidade: 02.04.000 – Secretaria de Educação e
Cultura; Programa: 2.034 – Manutenção do Ensino
Fundamental - Recursos do FNDE; Elemento: 3.3.9.0.33.00
– Passagens e Despesas com Locomoção. Serra Dourada –
Bahia, 31 de março de 2009. Enilson Fagundes Camelo –
Prefeito Municipal.

excelência. “Está sendo bastante produtiva a parceira com a
prefeitura de Barreiras, pois estão sendo agregados vontade política,
conhecimento e efetiva capacidade de realização. A população é a
maior beneficiada com esse trabalho conjunto”, disse o novo diretor.
Um bom exemplo dessa articulação citado por Fidelis é a vinda do
SAMU. “Na verdade, teremos três unidades intensivas de
atendimento em Barreiras. E todo aquele município da nossa
abrangência – 15 no total – que compactuar com essa rede de
atendimento, terá assegurado pela Secretaria Estadual de Saúde
uma unidade  simples para remoção, declarou.

O que também vai garantir o bom funcionamento do SAMU é a
construção do Hospital de Santa Luzia. A prefeitura, com apoio do
Governo do Estado e do Ministério da Saúde, já tem assegurados
recursos para a implantação da unidade hospitalar no bairro mais
populoso de Barreiras. De acordo com o secretário municipal de
Saúde, Juca Galvão, “o município desenvolve ações integradas,
formando uma verdadeira rede de serviços, com vistas ao bem
estar do cidadão. Não se pode pensar e agir de forma desarticulada,
principalmente numa área vital para a população”, declarou Galvão.
A assinatura do convênio para a construção do Hospital de Santa
Luzia será no início de maio.

“A unidade técnica e a
afinidade política entre
governos municipal,
estadual e federal, são
a garantia dos avanços
na Saúde em
Barreiras”. Com esta
declaração, o
superintendente de
Atenção Integral à

Saúde, do Governo da Bahia, Alfredo Boasorte, explicou como Município,
Estado e União estão trabalhando em sintonia para oferecer à população
de Barreiras e

Hemocentro de Barreiras é realidade


