
            ANO V  N° 883  Avenida   ACM 650- 2ª Andar- Sala 202-(Prédio da Indusmaq) Centro -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76   01 de março de 2011

ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

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.

Projeto “A praça é nossa” é implantado em Luís Eduardo

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães implantou, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem
Pública e Trânsito, o projeto “A praça é nossa”, na Praça Sérgio Alvim Motta, no último final de semana.

Durante programa de rádio, nesta terça-feira,1º, o prefeito Humberto Santa Cruz e o secretário de Segurança,
Ordem Pública e Trânsito, Eder Fior, falaram sobre o assunto. “No domingo estivemos na praça e percebemos que
a maioria das pessoas está feliz com o projeto. Implantaremos por etapas e os ajustes necessários serão feitos”,
disse o prefeito.

Trata-se de um projeto piloto, que poderá sofrer alterações para seu melhor funcionamento. No período de 30
dias, as rotatórias que dão acesso à praça serão fechadas, para a passagem dos carros, todos os sábados, a partir
das 18h, e reabertas aos domingos à meia-noite.

A entrada de veículos na praça será permitida somente para moradores, carga e descarga mediante
credenciamento.

De acordo com o secretário Eder Fior, o policiamento nas ruas paralelas e perpendiculares à praça será inten-
sificado com o propósito de minimizar riscos de furtos de veículos que serão estacionados no local. Segundo o
secretário, a iniciativa atende a um pedido dos comerciantes e também da Igreja Nossa Senhora Aparecida. “Mais
de 90% dos comerciantes aprovaram a iniciativa de fechar a praça”, afirmou o secretário em entrevista à rádio.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está implantando também, dentro desse projeto, mais uma opção de
lazer que ocorrerá todos os finais de semana, a partir das 16h, com brinquedos para as crianças e jogos para a
terceira idade.
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REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº.  001/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, por sua Comissão Permanente de
Licitação, torna pública que no dia 09 de março de 2010, às 09h00min horas, no prédio sede da Prefeitura,
situada à Av. Faustino de Queiroz, s/n, Alto Formoso, Município de Canápolis, serão recebidas as propostas
relativas à Carta Convite nº. 001/2010, tendo como objeto a Contratação de serviços de empresa
especializada para transporte dos alunos da rede municipal, Poderão participar da licitação, as entidades que
tiverem especialidades correspondentes e manifestarem interesse com antecedência de 24h00minh à apresentação das
propostas.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos no setor de Licitação deste município.

Canápolis (BA), 01 de março de 2010.

VANESSA DE SOUZA SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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