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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.

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

Prefeitura faz trabalho de prevenção
a animais peçonhentosa animais peçonhentosa animais peçonhentosa animais peçonhentosa animais peçonhentos

A Prefeitura de Barreiras,
por meio do Centro de Controle de
zoonoses, realiza um trabalho de
conscientização da população so-
bre as formas de prevenção aos
animais peçonhentos. De acordo
com os agentes, todas as sema-
nas muitas pessoas procuram o
Centro de Controle para registrar o
aparecimento de escorpiões em
suas residências.

“Temos um número alto de
registros, estes animais estão sen-
do mais detectados em bairros
próximos à serra, como:
Cascalheira, Vila Amorim e Jar-
dim Ouro Branco. Nestes locais
há formações rochosas, onde os
escorpiões utilizam como escon-
derijo”, disse o sub-coordenador
da Vigilância Sanitária e
Ambiental, Ubirajara Marques.

De acordo com a equi-
pe da Vigilância, animais
como escorpiões e ratos se
proliferam em locais que ofe-
reçam abrigo e comida, “es-
tamos recebendo muitas so-
licitações de vistorias em re-
sidências com grande inci-
dência de escorpiões, porém
percebemos que estes ani-
mais estão se proliferando em
locais com muito lixo em ter-
renos baldios próximos às
residências. Por isso, é ne-
cessário que a população
faça a sua parte e cobre dos
seus vizinhos para que man-
tenham os seus quintais e ter-
renos limpos”, disse a médi-
ca veterinária Márcia Teixei-
ra. Dentre as medidas de
prevenção enumeradas pelo
Centro de Controle de Zoo-
noses, estão: manter limpos
quintais, jardins e terrenos
baldios, não acumulando
entulho e lixo doméstico;
aparar a grama dos jardins e
recolher as folhas caídas; ve-
dar soleiras de portas com

saquinhos de areia ou friso de
borracha, colocar telas nas
janelas, vedar ralos de pia,
tanque e de chão com tela ou
válvula apropriada; colocar o
lixo em sacos plásticos, que
devem ser mantidos fecha-
dos para evitar o apareci-
mento de baratas, moscas
e outros insetos, que são o
alimento predileto de ara-
nhas e escorpiões; exami-
nar roupas, calçados, toa-
lhas e roupas de cama an-
tes de usá-las; andar sem-
pre calçado. Para o escla-
recimento de dúvidas, ou
solicitar uma visita dos agen-
tes do Centro de Controle os
telefones 3613-9574 ou 3613-
6700.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
e, considerando o cumprimento da legislação vigente pertinente a compras e contratos públicos, RATIFICA
E HOMOLOGA os atos praticados através da Pregoeira deste Município e sua equipe de apoio, referente
ao Julgamento do Processo de Licitação na Pregão Presencial nº 29/2007, de 23/10/2007. Manoel Afonso
de Araújo - Prefeito Municipal – Formosa do Rio Preto – BA. 10/12/2007.


