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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, 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

Prefeitura Municipal de
Serra Dourada Almir Firmino de Oliveira, CPF 122.362.095-68 torna

público que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente
– IMA a Licença de carvoejamento, localizado na Fazenda
Porto Novo, Zona Rural Município de Riachão das Neves.

Almir Firmino de Oliveira
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Almir Firmino de Oliveira, na busca da
melhoria contínua das ações voltadas para o
meio ambiente, assegura que está
comprometido em
. Promover o desenvolvimento sustentável,
protegendo o meio ambiente através da
prevenção da poluição, administrando os
impactos ambientais de forma a torná-los
compatíveis com a preservação das condições
necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente
aplicável e demais requisitos subscritos pela
organização;
. Promover a melhoria contínua em meio
ambiente através de sistema de gestão
estruturado que controla e avalia as atividades,
produtos e serviços, bem como estabelece e
revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações
da empresa, disponibilizando as partes
interessadas informações sobre seu
desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas
do processo produtivo, contribuindo com a
redução dos impactos ambientais através do
uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o
envolvimento de seus colaboradores, para que
atuem de forma responsável e ambientalmente
correta;

A DIREÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e
Maqoeste Industria e Comercio Ltda ME, CNPJ.
08.676.810/0001-74. Objeto: aquisição de dois
tanques de resfriamento de leite para este
Município, atendendo o pactuado no Contrato
de Repasse nº 0199371-73/2006/MDA/CAIXA,
conforme Edital e anexos do Pregão Presencial
nº 002/2009. Valor Total de R$ 32.500,00 (trinta e
dois mil e quinhentos reais). Dotação
Orçamentária: 02.07.000/Secretaria Municipal
de Agricultura/15.451.203.1.011 / Construção e
Reequipamento do Serviço de Extensão Rural,
Matadouro e Ampliação do Aterro Sanitário/
4.4.9.0.52.00/Equipamentos e Material
Permanente. Serra Dourada, 28 de setembro de
2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e
Construtora Cyntia Ltda., CNPJ. 07.675.811/0001-
31. Objeto: execução de obras e serviços na
construção de dois abrigos pra instalação de
tanques de resfriamento de leite, neste Município,
atendendo o pactuado no Contrato de Repasse
nº 0199371-73/2006/MDA/CAIXA, conforme
planilhas e especificações anexas ao Edital da
Tomada de Preço nº 021/2009. Valor Total de R$
17.062,94 (dezessete mil e sessenta e dois reais e
noventa e quatro centavos). Dotação
Orçamentária: 02.07.000 – Secretaria Municipal
de Agricultura; 1.011 – Construção e
Reequipamento do Sistema de Extensão Rural,
Matadouro e Ampliação do Aterro Sanitário;
4.4.9.0.51 00 – Obras e Instalações. Serra Dourada,
02 de outubro de 2009. Enilson Fagundes Camelo
– Prefeito Municipal.

Humaniza LEM:
Desenvolvimento sustentável

para moradores do
Assentamento

    A segunda etapa de mobilização
do projeto Humaniza LEM, realizada
no domingo, 4, serviu para
confirmar o compromisso do
governo Humberto Santa Cruz em
promover sustentabilidade para os
moradores do Assentamento Rio de
Ondas. De acordo com o prefeito,
isto só será possível a partir de um
amplo trabalho de conscientização
e organização por parte das famílias
assentadas.
“O Assentamento Rio de Ondas faz
parte do compromisso de todos
aqueles que querem ver uma mudança
de atitude, principalmente em
relação a conscientização ambiental
e ao desenvolvimento sustentável”,
disse Humberto Santa Cruz na
abertura do evento.
A agenda do prefeito, durante todo
dia de mobilização do Humaniza
LEM no Assentamento Rio de
Ondas contou com diversas
atividades e compromissos voltados
para a promoção da sustentabilidade
e da educação ambiental. Após se
reunir com os presidentes das
associações das quatro vilas e
também com a presidente da
cooperativa dos produtores
assentados, o prefeito Humberto
Santa Cruz inaugurou, na sede do
Posto de Saúde Décio Marques Dias,
uma área de cultivo de plantas
medicinais para benefício dos
moradores locais. A ideia, ressaltou
o prefeito, é implantar uma horta
medicinal em cada uma das 4 vilas
do Assentamento Rio de Ondas.
Arborização – A educação das
crianças assentadas é outra
prioridade da gestão do prefeito
Humberto Santa Cruz, confirmada
com a realização do Humaniza LEM
e a reforma completa da Escola
Municipal Henrique de Freitas. No
início da tarde, o prefeito e a
secretária de Meio Ambiente
Fernanda Aguiar, preocupados com
a educação ambiental de jovens e
adultos do assentamento fizeram o
plantio de algumas espécies de
árvores nativas no pátio da escola.

Para Aguiar, a iniciativa contribui
para o desenvolvimento sustentável
das famílias que residem no local
além de servir como estímulo para
o projeto de arborização urbana
lançado pela secretaria de Meio
Ambiente em setembro e que tem
na escola um de seus aliados. “Um
dos três eixos do projeto de
arborização diz respeito justamente
ao programa Escola Verde que
consiste na arborização dos espaços
escolares, melhorando a paisagem
destes locais e a percepção dos alunos
frente às questões ambientais”,
explicou Fernanda.


