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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 Brejolândia, Prefeitura
Municipal de Serra Dourada e Prefeitura Municipal de Wanderley  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

EDITAL
(Inexigibilidade 047/2009)

O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26
da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto
o presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar
possa, que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em
regular processo, considerando Inexigível Licitação para prestação de
serviços à coordenação da Atenção Básica e, da Vigilância
Epidemiológica deste município de acordo a programação da Secretaria
da Saúde.
      Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei,
poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de publicação
deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente
Edital publicado no Diário Oficial do Município e afixado no Mural
desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 13/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
(Inexigibilidade 048/2009)

O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26
da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto
o presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar
possa, que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em
regular processo, considerando Inexigível Licitação para a prestação
de serviços de enfermagem e à coordenação do CAPS-Miucha,
conforme programação da Secretaria Municipal de Saúde
            Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da
lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de
publicação deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente
Edital publicado no Diário Oficial do Município e afixado no Mural
desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.
Serra Dourada – Bahia, 13/04/2009.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
(Inexigibilidade nº 049/2009)

O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26
da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto
o presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar
possa, que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em
regular processo, considerando Inexigível Licitação para a prestação
de serviços à farmácia básica (farmacêutico) e, à coordenação de
endemias deste Município, conforme programação da Secretaria
Municipal de Saúde.
            Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da
lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de
publicação deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente
Edital publicado no Diário Oficial do Município e afixado no Mural
desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 13/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
(Inexigibilidade nº 050/2009)

O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei
n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto o
presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa,
que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular
processo, considerando Inexigível Licitação para a prestação de
serviços de monitor musical do programa Projovem na Sede deste
Município, de acordo a programação da Secretaria.
      Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei,
poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de publicação
deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente
Edital publicado no Diário Oficial do Município e afixado no Mural
desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 13/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Brejolândia
Portaria N.°44/2009 de 01 de Abril de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
BREJOLANDIA ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelos incisos I e
II do artigo 30 da Constituição Federal, promulgada em
05/10/1988 e, pelo inciso IV do artigo 71 da Lei Orgânica
do Município e Lei n° 108 de 26/01/2005;

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeada a equipe responsável pelo Serviço:
COMISSÃO MUNICIPAL DE TFD – TRATAMENTO FORA DO
DOMICÍLIO, composta pelos seguintes membros:
MÉDICO: Tácito Neves Cardoso
ENFERMEIRA: Joza Fabiana Datorre
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO: Magna dos Passos Nunes
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

Brejolândia, 13 de Abril de 2009.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

PORTARIA 45/2009, de 01 de Abril de 2009.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE
BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais;

ART. 1º - Fica nomeada a Srª. JOICE ARLIANA DE CASTRO
CONCEIÇÃO, para exercer o cargo de Secretária do Ensino Fundamental
da Escola Municipal Inocêncio Pereira de Araújo, situado na Rua José
Nunes Bastos na cidade de Brejolândia – BA.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação – Brejolândia – Bahia,  13 de Abril
de 2009.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

Genário Teles da Rocha
Secretário de Educação

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Brejolândia
PORTARIA 46/2009 de 01 de Abril de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLANDIA
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pelos incisos I e II do artigo 30 da Constituição
Federal, promulgada em 05/10/1988 e, pelo inciso IV do artigo 71
da Lei Orgânica do Município e Lei n° 108 de 26/01/2005;

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o senhor: PAULO JOSÉ BASTOS, para o
cargo de Assessor Especial do Gabinete do Prefeito deste
Município.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogadas as disposições em contrario.

  Gabinete do Prefeito Municipal - Brejolândia – Bahia, 13 de Abril
de 2009.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

___________________________
Edézio Nunes Bastos

Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Wanderley
ATO-AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
materiais de construção para pequenos reparos nos imóveis
da Administração Municipal.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
NUMERO: 008/2009
DATA DA ABERTURA: 05 DE MAIO DE 2.009
LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E
JULGAMENTO: Sede da Prefeitura Municipal de
Wanderley (BA), a Av. JK nº 80 – Centro – Wanderley
(BA).
HORA DA ABERTURA: 14:00 horas.
FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelada.
INFORMAÇÕES: No local de recebimento das Propostas
acima ou pelo Telefone (77) 3626.1122, com a COPEL, até
o dia 20.04.2009.
Publique-se

Wanderley (BA), 13 de abril de 2.009.
Sharlane Pereira Moreira

Presidente da COPEL


