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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 Barreiras e Prefeitura
Municipal de Cristópolis zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população
documentos diversos para a devida prestação de  contas.

   POLÍTICA  AMBIENTAL

Osvaldo Takemoto, na busca da melhoria
contínua das ações voltadas para o meio ambi-
ente, assegura que está comprometido em:

. Promover o desenvolvimento sustentável,
protegendo o meio ambiente através da pre-
venção da poluição, administrando os impac-
tos ambientais de forma a torná-los compatí-
veis com a preservação das condições neces-
sárias a vida.

. Atender a legislação ambiental vigente
aplicável e demais requisitos subscritos pela or-
ganização;

.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 a
ações da empresa, disponibilizando as partes
interessadas informações sobre seu desempe-
nho em meio ambiente;

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas
do processo produtivo, contribuindo com redu-
ção 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

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Osvaldo Takemoto, CPF 022.457.529-53 torna público
que está requerendo o Instituto do Meio Ambiente – IMA
a Licença de carvoejamento, localizado na Fazenda
Buritizal e Campo Grande I,II,IV e V, Zona Rural Margem
direita BR 135, sentido Correntina, próximo ao povoado
Lagoa da Rosa.

Osvaldo Takemoto
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Candidatos ao Peti passam por entrevistas
hoje e amanhã

Ontem, 30, e hoje, 31, os
inscritos no processo seletivo do
Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil – PETI deverão re-
alizar a segunda etapa das pro-
vas, a entrevista. A seleção come-
çou na semana passada com as
inscrições dos candidatos. Agora,
os classificados farão a entrevista
que compreende análise curricular
e checagem de documentação.

A terceira e última etapa
prevê a convocação propriamen-
te dita dos candidatos que preen-
cherem os requisitos indicados no

Edital Simplificado nº002/2010,
disponível no Diário Oficial edi-
ção1013, no site oficial da Prefei-
tura de Barreiras. As vagas são
para cadastro de reserva em áreas
diversas, com ênfase para
facilitadores para oficinas de dan-
ça, judô, música, capoeira e
informática.

O PETI funciona à Rua
Alberto Coimbra s/n, Sandra Re-
gina. E o atendimento aos candi-
datos que se apresentarem para
as entrevistas será realizado das
9h às 12h e das 14h às 18h.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

CNPJ 13.655.089/0001-76

TOMADA DE PREÇO 002/2010

A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 002/2010 no dia 15/04/2010
às 09:00h. Tendo como Objetivo: Obra de Drenagem e Pavimentação de Ruas, no Município de Cristópolis-
Ba. Este edital está disponível na sala da CPL. das 08:00 às 12:00h, e poderá ser adquirido através de
solicitação por escrito mediante pagamento de R$ 200,00. Maiores informações na sala da CPL, situada na
Av. Major Claro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. Presidente da Comissão Permanente de
Licitação. José Eraldo Brito Marques.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Açougues do CAB de Barreirinhas serão abertos

Representantes da Secretaria
de Agronegócios de Barreiras se reu-
niram ontem, 29, com açougueiros
que irão ficar à frente dos 22 boxes
do Centro de Abastecimento de
Barreirinhas. Os pontos foram
construídos há cerca de oito anos,
porém, permaneceram fechados du-
rante todo este tempo. A partir da
organização dos feirantes e de algu-
mas reformas no local, a prefeitura
colocará os açougues para funcio-
nar ao público.

“Esse primeiro encontro tem
a finalidade de caminharmos juntos
na busca de ações para o funciona-
mento do CAB. É importante ob-
servar as condições de higiene e ofe-
recer produtos de qualidade”, disse
o coordenador de agricultura e pe-
cuária, Reginaldo Melo. No encon-
tro foram repassadas informações
sobre a importância da organização
dos comerciantes e dicas para o au-
mento das vendas. Deixar os boxes
equipados e prontos para o funcio-
namento foi outra questão aborda-
da.

“Os pontos serão entregues
com pias, torneiras, mas será neces-
sário um balcão expositor, que de-

verá ser adquirido pelos comerci-
antes”, explicou o coordenador de
planejamento, Roberto Pieczur. A
sugestão do poder público é que se
faça uma negociação direta com
empresas que vendem os equipa-
mentos para viabilizar o financia-
mento. Também foi discutida a pos-
sibilidade da formação de uma co-
missão para visitar o Banco do
Nordeste a fim de conhecer as li-
nhas de crédito existentes.

Associativismo – Os feiran-
tes receberam noções básicas sobre
a importância de se organizarem
para o fortalecimento da classe. “A
idéia é buscar parcerias com o Sebrae
e oferecer a estas pessoas cursos e
capacitações. O que queremos é a
profissionalização, eles receberão
técnicas de formação e funciona-
mento de associação para aprende-
rem a comprar e vender melhor, bem
como, noções de planejamento e or-
ganização, de um forma geral”, dis-
se o coordenador de assistência téc-
nica, Franklin Lima.

———————
Ascom – 31.03.10
Nádia Borges – DRT 2923/

PR

Prefeitura Municipal de São Desidério

População recebe novo hospital

“Eu já passei por duas cirur-
gias realizadas nesse hospital e fui
bem atendido. Agora com essa nova
estrutura me sinto mais seguro e te-
nho a certeza de que melhorou ainda
mais”. Foram as palavras do apo-
sentado José dos Santos Silva duran-
te a solenidade de entrega da refor-
ma e ampliação do Hospital e Ma-
ternidade Nossa Senhora Aparecida,
na tarde de domingo, 28.

Uma multidão participou do
evento juntamente com lideranças
políticas, a exemplo do ex-gover-
nador da Bahia Paulo Souto, do de-
putado federal ACM Neto, do ex-
prefeito de Salvador Antonio
Imbassaí, do deputado federal João
Almeida, do prefeito de Guanambi
Nilo Coelho e o ex-prefeito de Feira
de Santana José Ronaldo, secretári-
os de governo e vereadores.

 
O vice-prefeito de São

Desidério Demir Barbosa destacou
que valeu a pena esperar a conclu-
são da reforma. Foram sete meses
de reformas. “Nesse período rece-
bemos críticas, pressões, mas foi
válido porque agora a população vai
poder chegar ao hospital e ter um
atendimento com mais qualidade”.

Com a reforma, o hospital,
que antes tinha 24 leitos passa a ofe-
recer 39 que serão divididos em alas
masculinas e femininas, um posto de
enfermagem, sala de fisioterapia,
centro cirúrgico, sala de parto, ber-
çário, enfermaria, consultórios, sala
de assistência social, sala de obser-
vação, raio-x, laboratório, necroté-
rio, lavanderia, almoxarifado, refei-
tório, sala de gesso, recepção de la-
boratório, sala de reanimação. Além
disso a estrutura foi inteiramente
reequipada. Um sistema acoplado de
ar oxigênio foi instalado no hospi-
tal.

“O maior objetivo dessa nova
estrutura é dar conforto a todos os
munícipes que a partir de agora têm
no hospital melhores condições para
funcionar. Peço aos funcionários que
dêem atenção e informação a quem
procurar esse hospital”, afirmou a
secretária de Saúde Marizete Bastos.

Paulo Souto elogiou a admi-
nistração e o trabalho da secretária
de saúde. “Foi um acerto entregar a
secretaria de saúde a uma mulher, pois
a mulher sabe como cuidar da vida
das pessoas com tanto zelo. É uma
felicidade ver uma cidade bem admi-
nistrada”.
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