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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

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Câmara  Municipal de Brejolândia, Câmara  Municipal Serra
Dourada e Câmara Municipal de Tabocas do Brejo Velho  e Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 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

Santa Luzia comemora 16 anos com
programação variada

Nos dias 31 de julho e 1 de agosto, sábado e do-
mingo, o Governo Cidade Mãe promoveu, através do
Departamento de Cultura, a comemoração dos 16 anos
do Bairro Santa Luzia. Uma extensa programação foi
preparada para toda a comunidade barreirense com
esportes, mutirões de saúde, beleza e concursos.

O Santa Luzia é um dos maiores bairros da cidade,
com cerca de 17 mil habitantes, nascido de um movi-
mento popular em 1992. “Esta é uma data que merece
ser comemorada sempre, para estes 16 anos o Governo
Cidade Mãe preparou uma programação diversa que
vai desde serviços comunitários até um show pirotécnico
no domingo”, comentou Bosco Fernandes, coordena-
dor do Departamento de Cultura.

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2010
Presidente da CPL do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Licitação Tomada de

Preços n.º 10/2010, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação das diversas
pontes em madeira existentes nas estradas vicinais de ligação entre as diversas comunidades da zona rural deste
Município, no dia 17 de Agosto de 2010, as 10:00 horas. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente
no endereço: Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/
2483 –

Valdir de Souza Pereira– Presidente CPL. Manoel Afonso de Araújo. Prefeito
Municipal, 30 de julho de 2010.
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POLÍTICA AMBIENTAL
José Humberto Prata Teodoro, na busca da

melhoria contínua das ações voltadas para o meio am-
biente, assegura que está comprometido 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 condi-
ções necessárias a vida;

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e
demais requisitos subscritos pela organização;

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente
através de sistemas de gestão estruturado  que controla
e avalia as atividades, produtos e serviços, bem como
estabelece a revisa seus objetivos e metas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades  e ações da
empresa, disponibilizando as partes interessadas infor-
mações sobre o 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 respon-
sável e ambientalmente correta;

                                                   A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

José Humberto Prata Teodoro CPF
287.779.726-00 torna público que está requerendo ao
Instituto do Meio Ambiente – IMA a Licença de
carvoejamento, localizado  na Fazenda Antas, Zona
Rural as margens do Rio Guará.

José Humberto Prata Teodoro
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMOSA DO RIO PRETO-BA

CNPJ N° 13.654.454/0001-28

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS Nº 10/2010

O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio
Preto – BA comunica que realizará

Licitação Pregão Presencial n.º 48/2010,
objetivando a aquisição de longarinas para a

Secretaria Municipal de Saúde deste Município,
no dia 12 de Agosto de 2010, as 10:00

horas. Este Edital está a disposição na sala da
Comissão Permanente de Licitação, no

horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as
18:00 horas, e poderá ser adquirido

pessoalmente no endereço: Rua do Cruzeiro, s/n,
centro – Formosa do Rio Preto –

Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 -
3616.2112/2483 – Valdir de Souza Pereira–

Presidente CPL. Manoel Afonso de Araújo.
Prefeito Municipal, 30 de julho de 2010.


