
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.
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NOTÍCIAS

São Desidério é representado na XXII Plenária Ordinária do Comitê
de Bacia Hidrografia do Rio São Francisco

São Desidério foi representado na XXII Plenária Ordinária
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, realizada
de 27 a 29 de novembro, no auditório da histórica Casa de Apo-
sentadoria, na cidade alagoana de Penedo, pelo secretário de Meio
Ambiente e Turismo e membro titular do comitê, Demósthenes
Júnior. A plenária teve como pauta, a revitalização do Rio São
Francisco com atenção a aspectos relacionados com a gestão do
próprio Comitê, aprovação de atas, instauração do processo de
eleição do novo vice-presidente do colegiado e apresentação das
quatro Câmaras Consultivas Regionais (CCRs), bem como dis-
cussões e deliberações de importantes temas, dentre eles, o Pla-
no de Aplicação Plurianual dos recursos pela cobrança do uso da
água.

Durante a Plenária o Ministério do Meio Ambiente do Pro-
grama de Revitalização do Rio São Francisco, que completa dez
anos, apresentou novos desafios e agregou o CBHSF ao Comitê
Gestor da Revitalização, responsável pela definição de critérios e

metas, em prol da recuperação ambiental do rio e pelo acom-
panhamento de medidas tomadas para a gestão de suas águas.

A Agência de Bacia Peixe Vivo, agência que exerce as
funções executivas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco, apresentou uma síntese dos projetos
hidroambientais que estão em execução ao longo da Bacia do
São Francisco. O diretor técnico da instituição, Alberto Simon
Schvartzman, detalhou os 22 projetos (aprovados em plená-
ria) que serão licitados em toda a Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco. Desses, oito projetos já estão sendo executa-
dos nas regiões do Alto, Médio e Submédio São Francisco,
respectivamente nos municípios de Pirapora, Guaraciama,
Buritizeiro, Morada Nova e Pompéu, todos localizados no es-
tado de Minas Gerais, e em Cocos, Morro do Chapéu e Curaçá,
na Bahia.

Todos eles serão financiados com os recursos da co-
brança pelo uso da água do São Francisco. O objetivo é o
controle dos processos erosivos, adoção de práticas de con-
servação do solo, proteção das nascentes e adequação de es-
tradas, com vistas a diminuir o assoreamento dos rios. Dentre
os projetos que serão ainda licitados aparecem o projeto de
obras para recuperação hidroambiental da bacia do Rio Gran-
de – Sub-bacia do Rio das Fêmeas em São Desidério.

Segundo o Secretário Demósthenes Júnior, o projeto que
contempla a sub-bacia do Rio das Fêmeas “tem o objetivo
realizar intervenções voltadas para o controle de processos
erosivos, adequação de estradas rurais, adoção de práticas de
conservação do solo, bem como ações educativas e de comu-
nicação para as populações locais, contribuindo desta forma
para redução de processo de erosão e o conseqüente
assoreamento de mananciais hídricos”.

Fonte: Ascom / Secretaria de Meio Ambiente



ATOS OFICIAIS

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

                            Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

5° BIMESTRE/2012

ATOS OFICIAIS

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

                            Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 03



ATOS OFICIAIS

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

                            Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 04



ATOS OFICIAIS

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

                            Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 05



ATOS OFICIAIS

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

                            Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 06



ATOS OFICIAIS

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

                             Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 07



ATOS OFICIAIS

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

                              Barreiras, 04 de dezembro de 2012             Página 08



ATOS OFICIAIS

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

                              Barreiras, 04 de dezembro de 2012             Página 09



ATOS OFICIAIS

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

                               Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 10



ATOS OFICIAIS

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

                               Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 11



ATOS OFICIAIS

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

                                 Barreiras, 04 de dezembro de 2012            Página 12



ATOS OFICIAIS

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

                                 Barreiras, 04 de dezembro de 2012            Página 13



ATOS OFICIAIS

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

                              Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 14



ATOS OFICIAIS

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

                               Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 15



ATOS OFICIAIS

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

                              Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 16



ATOS OFICIAIS

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

                              Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 17



ATOS OFICIAIS

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

                              Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 18



ATOS OFICIAIS

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

                              Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 19



ATOS OFICIAIS

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

                              Barreiras, 04 de dezembro de 2012              Página 20


