
ANO IV Nº 330   Avenida ACM, 650- 2ª Andar- Sala 202 - (Prédio da Indusmaq) Centro  - Barreiras - BA Tel. (77) 3612-7476  20   de  maio  de 2009

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, 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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

CNPJ. 14.222.277/0001-73

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 170/2009.       Dispensa nº 032/
2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada
e Casa de Apoio Anjo Gabriel Ltda, CNPJ.
10.687.365/0001-90. Objeto: Prestação de
serviços de apoio e alojamento para
pessoas carentes em tratamento de
saúde no hospital regional do oeste na
cidade de Barreiras, que funcionará na
Rua Afonso Soares, 120 – Barreiras –
Bahia – CEP. 47.807-270. Valor Total
Previsto de R$ 7.560,00 (sete mil e
quinhentos e sessenta reais). Dotação
Orçamentária: 02.05.000 – Secretaria de
Assistência Social; 2.032 – Manutenção de
Assistência Social a Pessoas Carentes;
3.3.9.0.39 00 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica. Serra Dourada, 05 de maio
de 2009. Enilson Fagundes Camelo –
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 169/2009.       Inexigibilidade nº
055/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada
e Taysa Souza de Deus, CPF. 041.824.315-
88. Objeto: prestação de serviços de
instrutora de dança nesta Cidade, de
acordo a programação da Secretaria.
Valor Total de R$ 3.680,00 (três mil e
seiscentos e oitenta reais). Dotação
Orçamentária: 02.05-000 – Secretaria de
Assistência Social; Atividade Projeto:
2.031 – Manutenção de Atividades
Sócio-Educativo Para Criança,
Adolescentes e PDD; Elemento:
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada,
05 de maio de 2009.
 Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

Contrato nº 168/2009.       Inexigibilidade nº
054/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada
e Venilton Barreto Farias, CPF.
395.871.185-53. Objeto: prestação de
serviços de apoio a assessoria de
engenharia na elaboração e
acompanhamento de projetos em geral
conforme programação da Secretaria.
Valor Total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Dotação Orçamentária: 02.03-000 –
Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
Atividade Projeto: 2.003 – Manutenção
dos Serviços de Administração e
Finanças; Elemento: 3.3.9.0.36 00 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física. Serra Dourada, 05 de maio de 2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.
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Prefeitura Municipal de Serra

Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

Edital Municipal nº 107/2009, de 18 de maio de 2009.

“Dispõe sobre a Publicidade da
Audiência Pública, para dar
cumprimento ao quanto
determina o Art. 48, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF),
é dá outras providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA – Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a
todos os munícipes que:

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto
determina o Art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Nº 101/
2000);

RESOLVE:

Art. 1º. Fica marcada para o dia 27 de maio do corrente ano, Audiência
Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais
referente ao 1º Quadrimestre de 2009.

§ 1º. A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço
do auditório da Câmara Legislativa deste Município, às 09:00 horas.
§ 2º. Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como
todos os munícipes, para participar.

Art. 2º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Dourada, 18 de maio de
2009.

______________________
Enilson Fagundes Camelo

Prefeito Municipal

A importância do Marketing Político

 e o apelo emocional

Por  *Tiago Cabral

O Marketing é um instrumento para qualquer campanha
majoritária. Através dele que o eleitorado poderá escolher o seu
candidato entre tantos outros. Mas, esta ferramenta deve ser utilizada
trabalhando a imagem do candidato de maneira eficaz. O marketing
político surgiu em 1952 e pode ser definido como um conjunto de técnicas
e procedimentos cujo objetivo é avaliar aspectos psicológicos do
eleitorado, visando embasar estratégias para aumentar a aceitação do
candidato junto à população. Basicamente centra-se:

01- Na imagem dos candidatos, dos partidos políticos e dos
adversários;

02- Nos aspectos psicológicos dos eleitores e, por fim;
03- No acompanhamento de todo o processo eleitoral,

intervindo de modo ativo conforme os objetivos pretendidos.

Com o marketing, o candidato torna-se um produto e por este
motivo ele precisa apresentar ao eleitorado suas características e seus
objetivos por meio de métodos adequados ao momento e a localidade.
Isto promoverá uma maior identificação entre o eleitor e o candidato.

Discurso Político- O discurso político do candidato deve
seguir a tendência do discurso publicitário, o que possibilita uma maior
identificação com o eleitor, por meio de um apelo emocional, a
personalidade do candidato, supera o partido. O eleitor busca a
diferença nas personalidades políticas e nas características pessoais
do candidato e não na ideologia do partido político.

Os laços afetivos mais fortes surgem do fato de que para o
eleitorado, o conteúdo cognitivo da política surge depois da impressão
afetiva, o que remete a formação de opiniões que valorizam mais as
características pessoais do que a experiência política do candidato. A
exemplo, dos programas eleitorais que enfatizam o embate de imagens
em detrimento do discurso.

Com a crescente importância do marketing nas campanhas
eleitorais, os partidos e candidatos passaram a ser mais pragmáticos e
personalistas. Muitas vezes nas campanhas, o partido nem aparece,
tendo visibilidade apenas o candidato e suas propostas ou às vezes
nem as propostas, mas apenas a simpatia.


