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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 n° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas

municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Dia Nacional do Doador de Sangue mobiliza Hemocentro
do HO

Uma programação especial foi preparada pelo Hemocentro do HO para
marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, na próxima quinta-feira, 25. O ob-
jetivo é homenagear doadores voluntários que garantem os estoques que abaste-
cem a unidade de saúde administrada pelas Obras Sociais Irmã Dulce.

Às 08h, um café da manhã especial será servido aos parceiros e voluntários à
doação de sangue. Também os participantes receberão brindes e logo em seguida,
farão uma visita em todos os setores do HO. Às 16h30 está programada uma
carreata saindo do Hospital do Oeste até o centro de Barreiras e às 19h30, pales-
tra sobre a importância da Doação de Sangue na CDL.

Com o objetivo de com-
bater o trabalho infantil, o
Governo do Estado e onze
prefeituras dos municípios do
território da Bacia do Rio
Corrente assinaram nesta ter-
ça-feira (23), às 10h, em San-
ta Maria da Vitória, termos de
compromisso. No ato, esta-
rão presentes cinco secretári-
os estaduais: Cézar Lisboa
(Relações Institucionais),
Luiza Bairros (Promoção da
Igualdade), Arany Santana
(Desenvolvimento Social),
Osvaldo Barreto (Educação)
e Nilton Vasconcelos (Traba-

lho e Esporte).
A ação integra a II

Caravana Estadual de
Erradicação do Trabalho
Infantil que percorre até
sexta-feira (26) todos os
municípios do Território de
Identidade para mobilizar a
sociedade sobre a impor-
tância da erradicação do
Trabalho Infantil e traçar
ações estratégicas com os
gestores municipais para o
enfrentamento do tema,
alocando recursos orça-
mentários para esse fim.
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            Ofício nº. 2687/2010/RSGOV/FS
Feira de Santana,  novembro de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
Davi Frank Gomes Machado
Prefeito
Rua Capitão Mayer Remigio, nº 80
47160-000 - Mansidão - BA

Prorrogação de vigência contratual
Referente: Contratos OGU

Excelentíssimo Senhor,

1 Lembramos a V. Excia. que, conforme cláusula contratual, é responsabilidade do contratado a
solicitação de prorrogação da vigência de todos os contratos assinados com os diversos ministérios
por intermédio da CAIXA.

1.1 Nesse sentido, o contratado deverá apresentar, no prazo mínimo de 20 dias de antecedência
ao vencimento da vigência, a documentação citada abaixo, para apreciação e decisão sobre o pleito:
· OF solicitando a prorrogação com as devidas justificativas para dilatação do prazo, assinado pelo
representante legal;
· Comprovante de recolhimento de tarifa referente publicação de vigência no DOU – Diário Oficial da
União. A tarifa atualmente é de R$ 60,00 e deve ser recolhida em agência da CAIXA num documento
chamado DLE.

1.1.1 Para análise desta RSGOV/FS, a documentação deve ser encaminhada completa, do
contrário será devolvida e o contrato pode ser cancelado por expiração de vigência.

2 Por oportuno, relacionamos os contratos titulados por esse município com vencimento até 31/
12/2010 para providências comportadas:

Respeitosamente,
RITA DE CASSIA M DE OLIVEIRASupervisora de Sustentação ao Negócio RSN GOVERNO FEIRA DE

SANTANA
SÉRGIO HENRIQUE MERLO ARAÚJOCoordenador de Sustentação ao NegócioRSN GOVERNO

FEIRA DE SANTANA
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Jorge Sarcado, CPF: 328.152.208 - 49, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente
– IMA a  Licença de Operação - LO, para agricultura de
sequeiro, localizada na Fazenda JS do Rosario, cito BR
– 020, KM 345, ‘a direita, zona rural de Correntina.

Josué de Azevedo
Representante Legal.

Política Ambiental
Jorge Sarcado, na busca da melhoria contínua das

ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está
comprometida em

. Promover o desenvolvimento sustentável, prote-
gendo o meio ambiente através da prevenção da polui-
ção, administrando os impactos ambientais de forma a
torná-los compatíveis com a preservação das condições
necessárias à vida;

. Atender à 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 es-
tabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas infor-
mações sobre seu desempenho em meio ambiente;

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do pro-
cesso produtivo, contribuindo com a redução dos im-
pactos ambientais através do uso racional dos recursos
naturais;

. Promover a conscientização e o envolvimento de
seus colaboradores, para que atuem de forma responsá-
vel e ambientalmente correta;

Josue  de  Azevedo – Representante Legal

Barreiras, 24  de novembro de 2010
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IFBA é destaque no Prêmio FINEP 2010 com
Projeto Licuri

Projeto fica em primeiro lugar no Nordeste na
categoria Tecnologia Social

Na última sexta-feira (19), em Natal (RN), o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), antigo Cefet, recebeu
troféu e recursos do Prêmio Nacional FINEP 2010, etapa regional,
através do Projeto Licuri, na categoria Tecnologia Social. O Projeto
envolve ações de desenvolvimento sustentável, inclusão social e inovação
tecnológica, tendo como foco a importância socioeconômica do licuri
para o Semiárido. A Bahia esteve representada por mais
duas instituições, ao lado do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Paraíba.

Segundo Djane Santiago, coordenadora do Projeto Licuri e Profª
Drª em Química do IFBA, “a partir de pesquisas foram identificados os
gargalos tecnológicos encontrados na cadeia produtiva do licuri, o que
proporcionou a geração de tecnologias apropriadas para o fortalecimento
desta cadeia. Isso possibilitou o desenvolvimento de vários produtos
alimentícios com base na planta, que é uma palmeira nativa com frutos
comestíveis e sementes das quais se extrai óleo vegetal, gerando aumento
da renda para as populações extrativistas tradicionais com base no
processo organizativo das famílias”, afirma a professora do IFBA.

Tomando como experiência-piloto o município de Caldeirão
Grande (BA), onde foram atendidas 976 famílias, o Projeto pretende
disseminar a importância do licuri para outras localidades, realizando
levantamento junto com as respectivas populações para implantar
tecnologias sociais para melhoria da qualidade de vida de comunidades
que estão envolvidas no processo produtivo do coco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANÁPOLIS

- AVISO DE LICITAÇÃO -

Tomada de Preço Nº. 003/2010

A prefeitura Municipal de Canápolis – Ba,
torna publico que, nos termos da lei fará realizar
licitação na modalidade Tomada de Preço nº.
003/2010, que tem como objeto a prestação
de serviços para recuperação das estradas
vicinais deste município, com abertura para o
dia 10 de dezembro de 2010. O Edital
completo encontra se na sede da Prefeitura
situada na Avenida Faustino de Queiroz, s/n,
nesta cidade de Canápolis- Bahia; fone (77)
3687-2112.
Rubiê Queiroz de oliveira – Prefeito Municipal

 PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
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