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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
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Feirantes são parceiros do Programa Desperdício Zero
Por Tiago Cabral

O Programa Desperdí-
cio Zero foi implantado em
2005, pela Prefeitura de Bar-
reiras, e beneficia 12 institui-
ções assistenciais não go-
vernamentais por meio da
distribuição semanal de hor-
taliças, verduras e frutas uti-
lizadas para complementar
o cardápio de cerca de 500
pessoas.

“Este é um programa
modelo para toda região. O
êxito do Desperdício Zero
está ligado diretamente à
parceria entre a Secretaria de
Agronegócios e do Trabalho
e Promoção Social, além dos
feirantes que aderiram ple-
namente a essa causa, do-
ando as frutas e verduras
em bom estado que não são
comercializadas”, disse o
Prefeito Saulo Pedrosa.

Os alimentos doados
pelos feirantes do Centro de
Abastecimento ficam num
box,  onde posteriormente é
feita uma seleção e a distri-
buição para as entidades.

“Centenas de pessoas
não estão mais passando
fome. A cada ano a arreca-
dação é maior, os feirantes
estão conscientes sobre a
necessidade de evitar o des-
perdício de alimentos. A nos-
sa idéia era de que esse pro-
grama também fosse copia-
do pelas cidades vizinhas,
diminuindo assim conside-
ravelmente a fome de gran-
de parte da população ca-
rente do oeste da Bahia”,
revelou Pedrosa.

Os números divulga-

dos pela prefeitura revelam
que o programa atingiu a
sua consolidação, a média
de arrecadação mensal de
alimentos é de 1800 quilos.
O objetivo da prefeitura é de
ampliar o programa para
assistir um número maior de
instituições beneficentes.

“Conseguimos au-
mentar o número de arreca-
dações, porém a nossa
meta é de que ainda mais
pessoas sejam beneficiadas
com o Desperdício Zero,
somos um governo cuja
principal preocupação é
com a área social. Por isso,
não mediremos esforços de
forma alguma”, concluiu o
prefeito.

Comida jogada fora
O país de 46 milhões

de famintos perde cerca de
35% de todas as frutas e
verduras que produz. Estu-
dos da Embrapa mostram
que o custo do alimento
não aproveitado é alto.

Os índices de desper-
dício de alimentos no Bra-
sil, um país com 46 mi-
lhões de famintos, batem
recordes mundiais. Estudo
realizado pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) no Cen-
tro de Agroindústria de Ali-
mentos mostra que o bra-
sileiro joga fora mais do
que aquilo que come. Em
hortaliças, por exemplo, o

total anual de desperdício é
de 37 quilos por habitante.
Dados recentes do Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostram
que, nas dez maiores capi-
tais do Brasil, o cidadão
consome 35 quilos de ali-
mentos ao ano — dois a
menos do que o total que
joga no lixo. ‘‘Num país com
tantos famintos como é o
Brasil, esse desperdício é
inadmissível’’, avalia o quí-
mico industrial e responsá-
vel pela pesquisa, Antônio
Gomes. A média de desper-
dício de alimentos no Brasil
está entre 30% e 40%. Nos
Estados Unidos, esse índi-
ce não chega a 10%.

O que se desperdiça?
Frutas e Frutos 
Banana 40% 
Morango 40% 
Melancia 30% 
Abacate 26% 
Manga 25% 
Laranja 22% 
Mamão 21% 
Abacaxi 20% 
Hortaliças
Couve-flor 50% 
Alface 45% 
Repolho 35% 
Fonte: Centro de Agroindústria
de Alimentos da Embrapa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

EXTRATO DE CONTRATO Nº 624/2008

Carta Convite nº 02/2008
Objeto: Aquisição de serviços de apresentação de Banda para abrilhantar na comemoração de inauguração da

Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Contratado: J NETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 00.442.978/
0001-03, vencedora do Processo com o preço global: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) - Manoel Afonso de Araújo -
Prefeito Municipal  - Formosa do Rio Preto – 07 de Março de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 02/2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e, consi-
derando o cumprimento da legislação vigente pertinente a compras e contratos públicos, RATIFICA E HOMOLOGA os
atos praticados através do Presidente da CPL deste Município e sua equipe de apoio, referente ao Julgamento do
Processo de Licitação Carta Convite nº 02/2008, de 07 de Março de 2008. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Munici-
pal – Formosa do Rio Preto – BA. 07 de Março de 2008.


