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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 nº 101/2000, a Prefeitura Municipal de Wanderley e Prefeitura
Municipal de Serra Dourada  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

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial Nº 001/2009.

Observado à regularidade de todo o procedimento, O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, Homologa o Processo Licitatório
do Pregão Presencial nº 001/2009, com objeto para aquisição de material de construção de duzentas unidades habitacionais de acordo
a Resolução 518, Programa Carta de Credito FGTS, junto a Caixa Econômica Federal e o Termo de Adesão nº 105/2006 do Convênio nº
243/2005 junto ao Estado da Bahia, através da Secomp, que teve como vencedora a empresa Mariene de Oliveira e Souza – CNPJ.
04.281.682/0001-09, no valor total de R$ 1.188.175,00 (um milhão e cento e oitenta e oito mil e cento e setenta e cinco reais). Autorizo de
acordo a forma determinada no Edital o fornecimento de que trata a presente licitação. Serra Dourada – Bahia, em 01de abril de 2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
                                                                CNPJ. 14.222.277/0001-73
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Pronaf: Famílias de Bom Jesus da Lapa assinam contratos no valor de R$ 4,6
milhões

O Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), na modalidade
A, aplica R$ 4,6 milhões e beneficia 230 famílias
do Projeto de Assentamento (PA) Batalha, situado
no município de Bom Jesus da Lapa, no Território
da Cidadania do Velho Chico.

A superintendência regional do Incra, na
Bahia, e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
realizam, na sexta feira (03), às 10 h, no
assentamento, a solenidade de assinatura de
contratos para a liberação dos financiamentos.

Esta é a primeira etapa do investimento,
que totalizará R$ 9 milhões no assentamento em
Pronaf-A. O Incra/BA está emitindo as
Declarações de Aptidões  ao Pronaf (DAP´s) para
que outras 220 famílias obtenham a liberação do
financiamento. Na segunda etapa, serão investidos
R$ 4,4 milhões.

Cada família receberá R$ 20 mil. O Pronaf-
A tem carência de três a cinco anos e os beneficiados
tem dez anos para iniciar o pagamento do
financiamento com juros 0,5% ao ano. Junto com

o Pronaf-A são os assentados recebem mais R$
1,5 mil para serem aplicados em assistência
técnica.
O superintendente regional do Incra/BA, Luiz Gugé
Santos Fernandes, considera essencial a aplicação
desse financiamento  para o crescimento
econômico das famílias. “Esses contratos
simboliza que as famílias aplicaram bem os
créditos iniciais do Programa Nacional de Reforma
Agrária”, conclui. Além de Gugé, participam da
assinatura dos contratos, o gerente executivo do
BNB, José Herculado Sobrinho, o chefe da Unidade
Avançada (UA) Oeste, Hamilton Felix e
profissionais da autarquia federal e do BNB.

Território
O PA Batalha tem 14,9 mil hectares e foi criado
em 2002. Por meio do Programa Territórios da
Cidadania, o assentamento foi beneficiado pelo
Programa Luz para Todos. O Incra/BA também
está programando a liberação do Crédito Semiário
para às famílias ainda este ano. A pecuária é a
principal atividade desenvolvida pelos assentados.
Somam-se a ela os plantios de milho e feijão. O

PA, um dos maiores do estado, possui quatro
agrovilas e já receberam ações de infraestrura do
Incra/BA.

Serviço

Local: PA Batalha, situada à BA 161, KM 40

em Bom Jesus da Lapa - Ba.

Horário: 10 horas

Cíntia Melo
Assessoria de Comunicação
Jornalista Responsável - DRT-BA 1816
ACS-Incra/BA


