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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Taxa de esgoto é extinta em Barreiras
O presidente Tito promulgou na manhã de sexta-feira 
(07/06), em ato solene no plenário da Câmara, a lei 1.029 
de 2013, que acaba com a cobrança de taxa de esgoto de 
80% no município de Barreiras. Estiveram presentes vere-
adores, servidores, imprensa e população. 
Na sessão ordinária da última terça-feira (04/06) o veto do 
Executivo à lei foi derrubado por 11 votos a sete. Retornan-
do ao Executivo não foi sancionada, voltando, portanto, ao 
Legislativo para promulgação.
A proibição da cobrança refere-se à prestação dos serviços 
públicos essenciais de operação, coleta, transporte, trata-
mento e disposição final dos esgotos sanitários, desde as 
ligações prediais até o lançamento final no meio ambien-
te. O não cumprimento da lei acarreta em advertência e a 
reincidência, em multa, que pode chegar a dez mil reais.

Oeste da Bahia ganha subcomitê de 
prevenção e combate a incêndios 

florestais
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 “Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A, empresa com 
filial em Luís Eduardo Magalhães/BA, à Av. Luís Eduardo Ma-
galhães, 2071 - 1ª etapa, Bairro Jd. das Acácias, CEP 47850-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º  00.546.997/0004-22, convoca o 
Sr. Erisvaldo da Silva Sampaio, CTPS 073.719, série 00034-BA , a 
comparecer no endereço citado no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito horas), sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.”

ABANDONO DE EMPREGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 36/2013

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA, comunica que realizará Pregão Presencial n.º 36/2013, Proc. 
Administrativo nº 591/2013, no dia 17 de Junho de 2013, ás 15:00hs, Objetivando a Contratação de empresa para aquisição de equi-
pamentos e materiais permanentes, sendo (mobiliários, aparelhos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos diversos, entre 
outros) para atender a demanda das diversas secretarias municipais. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do 
Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483. 

##ASS Adenes Oliveira de Souza
##CAR Pregoeiro
##DAT 04 de Junho de 2013

##ATO AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2013

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica a republicação do prazo para a realização de Pregão 
Presencial n.º 33/2013,  o qual realizará no dia 17 de Junho de 2013, ás 10:00hs,  objetivando a Contratação de seguros para os veí-
culos e máquinas da frota deste município. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser 
adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – For-
mosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483.

##ASS Adenes Oliveira de Souza
##CAR Pregoeiro
##DAT 04 de Junho de 2013
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Oeste da Bahia ganha subcomitê de prevenção e combate a incêndios florestais

Em comemoração à Semana do Meio 
Ambiente, o governo da Bahia, por 
meio da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (Sema), lançou na quinta-
-feira (06), o segundo subcomitê de 
prevenção e combate a incêndios flo-
restais, sendo o oeste a região contem-
plada, sendo o primeiro lançado no 
início do mês de maio na região da 
Chapada Diamantina.
O lançamento do segundo subcomitê, 
aconteceu na unidade da Universida-
de Federal da Bahia (Ufba) no mu-
nicípio de Barreiras e a ação tem por 
finalidade antecipar e intensificar as 
ações de combate às queimadas. Co-
ordenado pelo secretário estadual do 
Meio Ambiente, Eugênio Spengler, o 
evento reuniu representantes dos mu-
nicípios de Barreiras, São Desidério, 
Luís Eduardo Magalhães, Baianópolis, 
Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio 
Preto e Correntina.
De acordo com Eugênio Spengler, 
não basta apenas formar o subcomi-
tê, é preciso equipa-lo. O secretário 

frisou a importância de se instituir 
ações de prevenção. A ideia é que se 
crie também um núcleo coordenador. 
O secretário estadual esclareceu ain-
da que está sendo elaborada minuta 
de convênio para repasse de recursos 
às brigadas e às prefeituras. “Esse nú-
cleo facilitará a comunicação entre os 
diversos atores sociais que estão na li-
nha de frente do combate. Precisamos 
mobilizar as prefeituras, entidades 
para representar o subcomitê”.
Para o secretário do meio ambiente de 
Barreiras com o subcomitê, o trabalho 
será ainda mais intenso e eficiente. 
“Historicamente temos tido ocorrên-
cias anuais de incêndios florestais em 
que o controle não tem sido eficiente, 
e esse subcomitê vai organizar e ge-
renciar toda discussão pertinente a 
questões de incêndios florestais, prin-
cipalmente na prevenção”.
Barreiras já conta com 29 brigadistas 
treinados, e um gerente pelo prevfogo, 
e durante esta semana do meio am-
biente mais 21 voluntários estão re-
cebendo treinamento, através de uma 
parceria da SEMA, INEMA, e corpo 
de Bombeiros.

A reuniu de trabalho está prevista 
para acontecer ainda este mês e terá 
de eleger um representante para fazer 
parte do comitê estadual. Eugênio su-
gere que seja da sociedade civil.  

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto
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www.bayercropscience.com.br 0800 011 5560

Fox – De primeira, sem dúvida.

Mais de 20 milhões de hectares tratados;

Maior eficácia contra Ferrugem;

Excelente controle da Antracnose, Oídio 
e Mancha-Alvo.

Walter Horita. 
Grupo Horita - Barreiras/BA

Com Fox, este anúncio 
é o mais próximo que a 
ferrugem vai chegar da 
lavoura do Walter Horita.

Com a confiança dos produtores, a eficácia 
de Fox hoje é a solução absoluta para a soja 
brasileira, graças à sua molécula inédita 
e seu  grupo químico exclusivo. Faça como 
o Walter Horita: torne-se você também um 
fã do fungicida que mais cresce em uso no 
Brasil.
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