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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 Brejolândia e Prefeitura de
Municipal de Tabocas do Brejo Velho zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposi-

ção da população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

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

Secretaria de Cultura promove II
Conferência

A prefeitura de São Desidério por
meio da secretaria de Cultura, promove
durante o dia 29 de setembro, terça-feira, a
II Conferência de Cultura que abordará o
tema “Cultura diversidade cidadania
desenvolvimento”, com o propósito de
proporcionar a participação cidadã
responsável na proposição, execução e
acompanhamento das políticas públicas e
promover a participação da economia
privada, abrangência que fundamenta a
concepção que tem a cultura hoje: simbólica,
cidadã e econômica.
As palestras serão realizadas pela manhã a
partir das 08 horas no Centro Cultural Celso
Barbosa e a tarde, os grupos de trabalho
por eixos temáticos se reunirão a partir das
13h30 no espaço da Atlânta Show.
Outras informações:
Secretaria de Cultura – (77) 3623 – 2910
Diretor de Cultura – Vanderlino Barbosa –
(77) 8103 – 0213

Prefeitura Municipal de São
Desidério 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARREIRAS

Primavera dos Museus em
Barreiras – Amanhã, das 18h às
21h o Museu Municipal Napoleão
de Mattos Macedo realiza uma
programação especial em
comemoração a 3ª Primavera dos
Museus, evento que acontece
simultaneamente em todas as
instituições filiadas ao Instituto
Brasileiro de Museus – IBRAM.
Uma palestra sobre direitos humanos
ministrada pelo professor
universitário Arnaldo Alves do
Monte abre a programação em
Barreiras. Apresentações culturais
como Bumba Meu Boi, de
filarmônicas e fanfarras, e visitas
monitoradas ao museus fazem parte
da proposta do Governo Cidade Mãe,
por meio do departamento de
cultura.
Barreiras sediará seminário
sobre surdez - O Governo Cidade
Mãe em parceria com a ONG Miquei
– Movimento de Inclusão pela
Qualificação do Especial
Independente – realiza na Câmara
de Vereadores de Barreiras, o
Seminário Particularidades dos
Surdos e a Língua Brasileira de Sinais
– Libras. O evento é aberto ao
público e faz parte do Pacto pela
Acessibilidade, lançado pela atual
gestão municipal. De 8h às 18h, os
participantes receberão informações
sobre surdez – conceitos, tipos,
legislação específica, repassadas pela
fonoaudióloga Guadalupe Marcondes
de Moura, mestre em Ciências da
Reabilitação: Comunicação Humana
pela Faculdade de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TABOCAS DO BREJO VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços

A Prefeitura Municipal de Tabocas do
Brejo Velho, pôr sua Comissão Permanente de
Licitação, torna publico no dia 08/10/2009,
às 10h00minh. endereço: Praça Municipal, 86
Centro em Tabocas do Brejo Velho-Ba, serão
recebidas propostas relativas à TOMADA DE
PREÇOS  nº 008/009, tendo como objeto à
Melhoria Habitacional para Controle de
Doenças de Chagas, de acordo com o Termo
de Compromisso 0671/07 - 46 casas com
modalidade de reconstrução sendo que serão
construídas de diferentes tamanhos: casa tipo
1,2, 3 e 4 quartos (localidades em anexo) neste
Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba.Este
Edital esta a disposição na sala da CPL, no
horário das 08h00min as 12h00minh. E, poderá
ser adquirido através de solicitação por escrito
em original e pessoalmente. Maiores
informações na sala da CPL no endereço acima.
Publique-se em 23 de setembro de 2009.
Presidente da C.P.L – Leonor de Farias
Diamantino.

Leonor de Farias Diamantino
Presidente
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  Estado da Bahia
                           Prefeitura Municipal de Brejolândia
                                                                 CNPJ. 13.654.439/0001-80
                                 Pç. Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Brejolândia – Ba.

       PORTARIA Nº. 051/2009

O Prefeito Municipal de Brejolândia,
Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Candidato aprovado
pelo Concurso Público realizado em 16
de Outubro de 2005, devidamente
prorrogado pelo Decreto 01/2008,
publicado no Diário Oficial de 09/01/
2008, e que atendeu ao Edital de
Convocação número 003/2009.

Art. 2º - Fica nomeado o 2º Candidato
aprovado na ordem de classificação do
relatório final do concurso público,
relacionado no Anexo I da Lista
Definitiva de Aprovados, parte
integrante da presente Portaria, sendo
que o 1° colocado não atendeu aos
dispostos estabelecidos no Art. 4º do
Edital de Convocação nº. 003/09 de
junho de 2009, dentro do prazo previsto
pelo mesmo. O candidato ora nomeado,
será empossado em 28 de setembro de
2009 às 10:30hs, na Secretaria
Municipal de Administração, na sede
da Prefeitura Municipal.

ANEXO I-AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Brejolândia, em 23 de Setembro de
2009.

         Prefeito Municipal

     EDÉZIO NUNES BASTOS

PORTARIA Nº. 52, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Brejolândia - BA, no uso de suas atribuições
legais, e considerando a necessidade de recomposição do COMITÊ local do
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria 002 de 17 de setembro de 2008.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a coordenação do
primeiro, para comporem o COMITÊ local do Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação:

Genário Teles da Rocha – Representante da SME
Maria Alice Barreto Barbosa – Representante dos professores;
Simone Teixeira Soares Castro - Representante dos diretores
de escolas;
Eliane Moreira da Conceição – Representante Técnico da SME
Izabel Cristina de Almeida – Representante da SME – (equipe
pedagógica);
Kelly Wanessa Bonfim de Souza – Representante do Conselho
Municipal de Educação
Lucy Lene Teixeira – Representante dos pais

       Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

        Brejolândia - Ba, 23 de setembro de 2009.

                     __________________________________________
Edézio Nunes Bastos

                                                     Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 053/2009
O Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais:

Considerando o pedido escrito de desistência do certame público, protocolado
junto a Comissão Especial do Concurso Público, da candidata:

1 – PATRICIA DE JESUS TEIXEIRA

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Candidato aprovado pelo Concurso Público realizado em 16 de
Outubro de 2005, devidamente prorrogado pelo Decreto 01/2008, publicado no
Diário Oficial de 09/01/2008, e que atendeu ao Edital de Convocação número 003/
2009.

Art. 2º - Fica nomeado o 6º Candidato aprovado na ordem de classificação do
relatório final do concurso público, relacionado no Anexo I, parte integrante da
presente Portaria. O candidato ora nomeado, será empossado em 28 de setembro de
2009 às 10:30hs, na Secretaria Municipal de Administração, na sede da Prefeitura
Municipal.

ANEXO I – AGENTE ADMINISTRATIVO.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, em 21 de Setembro de 2009.

________________________
EDÉZIO NUNES BASTOS

Prefeito Municipal

ANEXO I
CONCURSO
PÚBLICO N.°
001/2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA – BA.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

Lançamento de cartilha
marca Dia Nacional de Luta

das Pessoas Deficientes
      O Brasil se volta na reflexão e busca
por caminhos que promovam a inclusão das
pessoas portadoras de necessidades
especiais. É o Dia Nacional de Luta das
Pessoas Deficientes, instituído pela Lei
Federal 11.133, de 14 de julho de 2005.
Em Barreiras a data será marcada pelo
lançamento da Cartilha pela Acessibilidade,
às 19h, de amanhã, 22, durante sessão
solene na Câmara Municipal de Vereadores.
Organizada pela Comissão do Pacto pela
Acessibilidade - formada por representantes
da sociedade civil, associações de
portadores de deficiências, empresários e
poder público municipal - a cartilha traz
orientações técnicas para implantação e
adaptação de estacionamentos, calçadas,
sinalizações de ruas, rampas, travessias,
corredores, salas de espera e barras de
apoio, tendo em vista o público usuário: os
portadores de necessidades especiais.
A prefeita Jusmari Oliveira participa do
evento e lança também a Carteira do
Cuidador destinada a pessoas que cuidam
de deficientes. O documento garantirá a
pais, mães ou responsáveis por pessoas com
necessidades especiais atendimento
prioritário em todos os postos de saúde e
agências bancárias Barreiras. “Eu vejo isso
como um avanço, uma forma de facilitar a
vida daqueles que se dedicam ao deficiente”,
diz Aida Okawat, da ONG Miquei.
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