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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 Buritirama e Prefeitura
Municipal de Ibotirama pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população docu-

mentos diversos para a devida prestação de  contas.

MERCANTIL FINANCEIRA
CNPJ- 33040601/0001-87

Rua rio de janeiro 654- centro- Cep- 30160-912
Belo Horizonte-Minas Gerais

PABX- 0XX-(31)3082-2394
CRÉDITO E AUTO FINANCIAMENTO, LIBERA VALORES PARA PESSOAS
COMUNS, JURÍDICAS, APOSENTADOS, AUTONOMOS, FUNCIONARIOS

PUBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAIS.
SEM CONSULTA A SPC E SERASA,SEM AVALISTA, SEM ALIENAÇÃO.
PARA COMPRA DE IMOVEL, VEÍCULOS, MAQUINAS AGRICOLAS,

CAMINHÕES,QUITAÇÃO DE DÍVIDAS, CAPITAL DE GIRO ETC.
LIBERAÇÃO EM 24 HORAS DIRETO EM CONTA BANCÁRIA, SEM

BUROCRÁCIA.

Universidade Aberta do Brasil –
O ensino superior cada vez mais

presente em Ibotirama!

Educação

    Estiveram abertas até o dia 03 de novembro,
as inscrições para o processo seletivo –
vestibular - da Universidade do Estado da Bahia
– UNEB, para os cursos de Ensino a Distância
(ead), ofertados nos Pólos da Universidade
Aberta do Brasil - UAB. No Pólo da UAB de
Ibotirama estão funcionando os cursos de
Química e Matemática, ministrados pela UNEB
e de Biologia, ofertado pela UESC. A novidade
nesse processo seletivo são as vagas para
Ibotirama dos cursos de graduação em Letras
com Português, Geografia e Administração
Pública e para os cursos de especialização em
Gestão em Saúde, Gestão Pública, Gestão
pública Municipal e Ensino a Distância. A
ampliação dos cursos foi reivindicação do
Prefeito Wilson Leite, junto a coordenação de
ensino a distância da Uneb. O Pólo da UAB
funciona no bairro de Ibotiraminha, com sede
própria construída com recursos do município.
A manutenção das instalações e o corpo
funcional também são mantidos pela Prefeitura.
As expectativas são de novas ofertas de cursos
para os próximos anos e de melhoria na infra-
estrutura. A oferta de vagas no ensino superior
aumenta o número de profissionais
especializados, aumentando também as
perspectivas de empregabilidade e contribuindo
com o crescimento do município e região.

 Laboratório de informatica

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES

Promati encerra atividades do ano em festa

Na última sexta-feira, 18, o prefeito de Luís Eduardo
Magalhães, Humberto Santa Cruz Filho e a secretária de
Saúde Maira Andrada Santa Cruz, participaram da festa de
enceramento das atividades do grupo da 3º idade do Promati,
no Bairro Santa Cruz.

As atividades realizadas durante todo o ano
reúnem cerca de 120 idosos, de diversos bairros da cidade.
A senhora Maria da Conceição, natural de João Dourado/
BA, está encantada com as atividades desenvolvidas no
grupo. “Aqui tem diversão, boa conversa e exercícios
físicos”, confessa.

Márcia de Jesus, gerente de assistência aos
deficientes e idosos do município, diz que “o crescimento
do trabalho foi resultado do empenho de toda uma equipe.
Isso é um exemplo de resgate a cidadania”.

Já o prefeito Humberto Santa Cruz Filho
acrescentou que está admirado com a evolução dos idosos
que participam do programa e afirmou que isso é resultado
de uma grande parceria. “Espero que a gente mantenha esse
relacionamento de confiança e amizade. A união e a vontade
de fazer o bem sempre apresentam excelentes resultados”,
concluiu.
As atividades no Promati vão ser retomadas no dia 5 de
fevereiro. As pessoas com idade superior a 60 anos e
interessados em participar devem procurar a sede da Secretaria
de Trabalho e Assistência Social.

JME leva gestão em saúde para a capital
baiana

Salvador é a cidade escolhida para a nova
franquia da empresa

JME - TI para saúde
A JME Informática, empresa de Porto Alegre (RS) se
consolidou como especialista com soluções de Tecnologia
da Informação (TI) próprias para a área da saúde. Com mais
de 20 anos de serviços prestados, e com filial também em
São Paulo , desenvolve produtos que atendam ao padrão
TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar )
estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), que controla o registro e exportação de formulários
eletrônicos de faturamento no padrão obrigatório para
transferência de informações entre prestadores e operadoras.
O setor de TI contribui na melhora do atendimento na área
da saúde e um dos principais benefícios evidenciados é a
agilidade e precisão das informações que circulam no meio
hospitalar. Com SIS HOS - Solução completa para Gestão
Hospitalar e SIS SAP - Eficiência na Gestão de Saúde
Pública, implantadas em aproximadamente 100 hospitais,
a empresa é consagrada como Empreendedor Inovar pela
participação no 7º Fórum Brasil Capital de Risco e
conquistou o direito de utilizar a identificação Parceiro
Qualidade RS por obter mais de 100 pontos no Sistema de
Avaliação do Programa Gaúcho de Qualidade e
Produtividade (PGQP). Este signo de identidade tem o
objetivo de fazer com que a JME seja publicamente
reconhecida pela dedicação à qualidade. (http://
www.jme.com.br)
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Atos oficiais do executivo EDITAL
E D I T A L

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA

EXERCÍCIO DE 2010

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA,
em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e
os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base
no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe
sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao
princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art.
605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural ou
empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do
citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias
de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício
de 2010, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei
1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à
espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado
impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2010, em
qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional
de compensação bancária. A falta de recolhimento da
Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima
indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará
ao pagamento de juros, multa e atualização monetária
previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com
base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal
com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1.996, e estão sendo remetidas por
via postal para os endereços indicados nas respectivas
declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os
contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda via
diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde têm
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento. Eventuais impugnações administrativas contra
o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
guia, por escrito, perante a CNA, situada no SGAN Quadra
601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep:
70.830-903. O protocolo das impugnações poderá ser
realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação
da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser
enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima
mencionado. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas
Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 3 de dezembro de 2009.

     Kátia Regina de Abreu
              Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIARAMA
ESTADO DA BAHIA

REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO
DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

Contrato n.° 003 de 18/03/2009

Contratante: Prefeitura Municipal de
Buritirama

Contratado: POSTO VALPE LTDA.
Objeto: Constitui objeto a aquisição de combustíveis
para veículos relacionados no Anexo I deste termo de
contrato.
Valor Global do Contrato: R$637.590,00 (seiscentos e
trinta e sete mil e quinhentos e noventa reais).
Vigência do Contrato – 12(doze) meses a partir da data
da assinatura do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 190/2009 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Ibotirama – CONTRATADO: SOCRATES DOURADO
ADVOGADOS ASSOCIADOS; OBJETO: prestação de serviços na ado-
ção de procedimento judicial e extrajudicial para pleitear junto ao INSS
os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição social sobre
exercentes de mandato eletivo realizada durante o período de fevereiro
de 1998 a setembro de 2004; Valor Total R$ 174.800,00 (cento e setenta
e quatro mil e oitocentos reais); Data de Assinatura: 30 de novembro de
2009. Wilson de Oliveira Leite – Prefeito Municipal – Ibotirama - Ba, Dezem-
bro de 2009.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 185/2009 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Ibotirama – CONTRATADO: JAMIL LESSA DE ARAUJO;
OBJETO: Aquisição de equipamentos, peças de reposição e suprimentos
de informática para desenvolvimento das ações do Projovem, Agente
de Cultura Viva Sou Capaz, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Projeto Dom
Tiago.com, Projeto Cacais.com, Gestão do Programa Municipal
Bolsa Família, Secretaria Municipal de Ação Social e Colegiado de Gestão
Micro Regional da Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de
materiais diversos e peças para reparo de equipamentos para a Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, deste município; Valor Total R$ 10.918,00 (dez
mil, novecentos e dezoito reais); Data de Assinatura: 25 de novembro
de 2009. Wilson de Oliveira Leite – Prefeito Municipal – Ibotirama - Ba,
Dezembro 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
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Vêm aí os festejos de final de ano

MundoMundoMundoMundoMundo     TRANSPARÊNCIA  MUNICIPAL

Seminário na FLEM orienta gestores municipais sobre atos
administrativas nos próximos dois anos

O Seminário sobre estratégias de segurança pretende contribuir
para tornar as ações administrativas mais eficientes e para reduzir

ao máximo o risco de algum tipo de processo, problema que
atinge cerca de 70% dos gestores públicos em todo o país.

ATM
Ministrado pelo professor Léo da Silva Alves, referência nacional

em responsabilidade de agentes público, a Associação Transparência
Municipal promoverá nos dias 21 e 22 de janeiro na Fundação Luís Eduardo
Magalhães, em Salvador, um Seminário de Administração Pública Municipal
que vai apresentar estratégias de segurança a serem postas em práticas pelos
agentes públicos municipais baianos nos dois anos últimos anos do mandato
em curso.
Voltado especialmente para secretários municipais, procuradores e
consultores jurídicos, profissionais da área de Controle Interno, gestores de
Recursos Humanos assessores e detentores de cargos de chefia, gerência e
supervisão, vereadores e fiscais de contratos públicos, a iniciativa de
promover o Seminário tem como principal motivação o fato de que cerca
de 70% dos administradores municipais encerram os mandatos com algum
tipo de processo.

    Autor de vários livros, o professor Léo Alves
acumula experiência de ministrar mais de mil
cursos

Conforme os organizadores do
Seminário, o ano de 2010 é
fundamental para a segurança das
ações administrativas, pois tudo o que
for empreendido nesse ano terá
impacto em 2011, ano de eleições e
fim de governo.
Eles ressaltam que as medidas de
correção e prevenção devem ser
adotadas agora, pois, em ano eleitoral,
as medidas amargas podem ser
exploradas negativamente, enquanto
as medidas benéficas podem ser vistas
como oportunistas.

      Finalmente, lembram que a adoção de medidas preventivas e corretivas
faz parte do conceito de responsabilidade na gestão fiscal, conforme a Lei
Complementar 101/2000, que no parágrafo 1° do artigo 1° estabelece o
seguinte: “A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas”.

Inscrições, horário e programação
As inscrições para participar do Seminário, que será

realizado no período das 9h às 12h e das 15h às 18h30,
totalizando 14 horas, se encerram no dia 15 de janeiro e
podem ser feitas através do seguinte endereço: http://
www.unilm.org.br/curso06/ A taxa de inscrição individual é
de R$ 550,00. Maiores informações podem ser obtidas pelo
telefone (71) 2105 7900.

Obama minimiza fracasso e diz que Copenhague foi
importante avanço

da Folha Online

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse neste sábado
(19), em comunicado lançado após seu retorno de Copenhague
(Dinamarca), que o acordo climático internacional alcançado foi um
“importante avanço”, mas que ainda há muito a ser feito. “Pela primeira
vez na história, todas as maiores economias se reuniram para aceitar sua
responsabilidade sobre a ameaça das mudanças climáticas,” disse.

Em discurso na Casa Branca, Obama disse que, após negociações
“extremamente difíceis e complexas, este grande avanço firma as bases
para a ação internacional nos próximos anos”. Nos EUA, explicou que
isso quer dizer manter os esforços para criar uma economia baseada na
energia limpa e aprovar a legislação necessária para isso.

O resultado prática da cúpula foi ínfimo. Em vez de elaborar um
tratado com vínculos legais que definisse metas de corte nas emissões de
gases-estufa, a única coisa que se conseguiu, após 13 dias de negociações,
foi um documento de cumprimento opcional segundo o qual o aquecimento
global não deverá ultrapassar 2ºC e os países mais desenvolvidos contribuirão
com um fundo para auxiliar os mais pobres.

Os termos bastante generalistas foi o máximo que de consenso
que se conseguiu alcançar, inclusive no último dia do evento, quando a
sessão durou nada menos do que 31 horas. Na sexta-feira (18), Obama,
com a mediação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a esse
acordo com Índia e África. Com o documento, os chefes de Estado
começaram a sair de Copenhague sem prever que, na madrugada, países
como Bolívia, Venezuela e Tuvalu iriam se opor ferozmente à proposta.
Sem unanimidade, o documento, já generalista, ficou ainda mais frágil,
pois seu cumprimento passou a ser não obrigatório. A expectativa, agora,
é a de que ele dê origem, já ano que vem, a um documento realmente
vinculativo. No texto final, metas de corte de gases-estufa estão em branco,
para serem listadas (individualmente e sem compromisso) em janeiro. Há
apenas uma menção a “reduções significativas”.

“Isso é uma carta de intenções, que não define o que fazer em
termos legais”, disse Yvo de Boer, secretário-executivo da convenção, em
comunicado que substituiu uma entrevista. “O desafio será transformar
aquilo com que concordamos politicamente em algo real.”

Neste sábado, em entrevista à Globonews, o ministro do Meio
Ambiente, Carlos Minc, disse que “incompetência e egoísmo” marcaram
a cúpula do clima de Copenhague. Minc afirmou que, com o fracasso da
cúpula, o mundo “perdeu uma grande oportunidade”, mas ressaltou terem
ocorrido “vários avanços” antes da reunião que, se efetivados, ainda podem
ter efeito positivo sobre as mudanças climáticas.

Com Efe e Reuters
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