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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 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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16 entidades são beneficiadas pelo edital 2014-15 do Fundesis

Ascom Aiba

O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentá-
vel da Bahia (Fundesis) vai beneficiar 16 entidades de oito 
municípios do Oeste da Bahia com o edital 2014-15. Os 
convênios de cooperação, que somam um total de R$ 587 
mil, foram assinados, na última segunda-feira (05), duran-
te uma solenidade realizada no auditório da Aiba/ Abapa, 
em Barreiras e incluem projetos nas áreas de saúde, social, 
esportiva, educacional, cultural e de geração de emprego e 
renda. A solenidade contou com a presença do presidente 
da Aiba, Júlio Cézar Busato; do presidente da Abapa, Ce-
lestino Zanella; do gerente geral do BNB de LEM, Fran-
cisco Carlos da Silva, que representou o superintendente 
estadual Jorge Antonio Bagdêve; do gerente regional do 
Sebrae, Emerson Cardoso; da coordenadora do Fundesis, 
Makena Thomé e dos gestores das instituições.
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Fabiane Andrade Nascimento Moraes e outros, na busca da 
melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambien-
te, assegura que está comprometido em:
•	 Promover	 o	 desenvolvimento	 sustentável,	 prote-
gendo o meio ambiente através da prevenção da poluição, 
administrando os impactos ambientais de forma a torna-los 
compatíveis com a preservação das condições necessárias 
à vida;
•	 Atender	 à	 legislação	 ambiental	 vigente	 aplicável	 e	
demais requisitos subscritos pela organização;
•	 Promover	 a	 melhoria	 contínua	 em	 meio	 ambiente	
através de sistema de gestão estruturado que controla e 
avalia as atividades, produtos e serviços, bem como esta-
belece e revisa seus objetivos e metas ambientais.
•	 Garantir	 transparência	 nas	 atividades	 e	 ações	 da	
empresa, disponibilizando às partes interessadas informa-
ções sobre seu desempenho em meio ambiente;
•	 Praticar	 a	 reciclagem	 e	 o	 reuso	 das	 águas	 do	 pro-
cesso produtivo, contribuindo com a redução 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;

Fabiane Andrade Nascimento Moraes

POLÍTICA	AMBIENTAL

Fabiane	 Andrade	 Nascimento	 Moraes	 e	 outros,	 CPF	 sob	 n°	
505.473.485-68 torna público que está requerendo à Secretaria 
Municipal	de	Meio	Ambiente	e	Turismo	–	SEMATUR	de	São	Desi-
dério	a	Licença	de	Operação	da	atividade	Agricultura	de	sequei-
ro,	nas	fazendas	São	João	I,	fazenda	São	João	II,	fazenda	Nossa	
Senhora	Aparecida	I	e	fazenda	Nossa	Senhora	Aparecida	II , lo-
calizada	na	Rodovia	BR-020,	km	23,	Zona	Rural	deste	município.

Fabiane Andrade Nascimento Moraes

PEDIDO	DE	LICENÇA	DE	OPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIACHÃO DAS NEVES - BA
CNPJ N° 14.100.747/0001-26

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 16/2014

##TEXTO O Pregoeiro do Município de Riachão das 
Neves – BA comunica que realizará Licitação Pre-
gão Presencial n.º 16/2014, Proc. Administrativo nº 
1103/2014, no dia 30 de Julho de 2014, ás 09:00hs, ob-
jetivando a Aquisição de produtos para a Agricultura 
Familiar, atendendo a Lei nº 11.947/2009 e Resolução/
CD/FNDE nº 38/2009. 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:  Praça 
Municipal, 27 – Centro – Riachão das Neves - Bahia. 
CEP – 47.970-000 – Tel.: 77 - 3624.2136/2233. Valdir 
de Souza Pereira - Pregoeiro

##ASS Hamilton Santana de Lima  
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de Julho de 2014

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 17/2014

##TEXTO O Pregoeiro do Município de Riachão das 
Neves – BA comunica que realizará Licitação Pre-
gão Presencial n.º 17/2014, Proc. Administrativo nº 
1102/2014, no dia 30 de Julho de 2014, ás 10:30hs, ob-
jetivando a Aquisição de materiais de construção di-
versos (marcenaria e serralheria), para atender as ne-
cessidades das diversas secretarias pertencentes a este 
Município. Este Edital está a disposição na sala da Co-
missão Permanente de Licitação, e poderá ser adquiri-
do pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 
14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Praça Municipal, 27 
– Centro – Riachão das Neves - Bahia. CEP – 47.970-
000 – Tel.: 77 - 3624.2136/2233. Valdir de Souza Pereira 
– Pregoeiro 

##ASS Hamilton Santana de Lima 
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de Julho de 2014
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PEDIDO	DE	LICENÇA	DE	OPERAÇÃO

POLÍTICA	AMBIENTAL

Carlos	Roberto	Campanholi,	CPF	sob	n°	481.973.199-87,	torna	pú-
blico que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te	e	Turismo	–	SEMATUR	de	São	Desidério	a	Licença	de	Operação	da	
atividade	Agricultura	de	sequeiro	(soja),	nas	Fazendas	Campanholi,	
Campanholi	II,	IV,	V,	VI,	X,	XI,	XII	e	XIII,	localizadas	na	Rodovia	BR	020,	
KM	89,	Zona	Rural	deste	município.

	 	 	 	 Carlos	Roberto	Campanholi
 

Carlos	Roberto	Campanholi	e	outros,	na	busca	da	melhoria	contí-
nua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está 
comprometido em:
•	 Promover	o	desenvolvimento	sustentável,	protegendo	o	
meio ambiente através da prevenção da poluição, administrando 
os impactos ambientais de forma a torna-los compatíveis com a 
preservação das condições necessárias à vida;
•	 Atender	à	legislação	ambiental	vigente	aplicável	e	demais	
requisitos subscritos pela organização;
•	 Promover	a	melhoria	contínua	em	meio	ambiente	através	
de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as ativida-
des, produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objeti-
vos e metas ambientais.
•	 Garantir	transparência	nas	atividades	e	ações	da	empresa,	
disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu de-
sempenho em meio ambiente;
•	 Praticar	 a	 reciclagem	 e	 o	 reuso	 das	 águas	 do	 processo	
produtivo, contribuindo com a redução 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 ambiental-
mente correta;

Carlos	Roberto	Campanholi

ONG aponta alta no desmata-
mento da Amazônia Legal em 

junho de 2014

Levantamento foi divulgado pela organização Imazon, 
com sede no Pará.
Devastação foi de 843 km², valor 358% maior ao de junho 
de 2013.

 O desmatamento na floresta amazônica 
em junho deste ano foi de 843 km², aumento de 
358% em relação ao mesmo mês do ano ante-
rior, de acordo com boletim do Instituto do Ho-
mem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), 
divulgado nesta segunda-feira (21).
 O levantamento é paralelo ao oficial da 
devastação na Amazônia Legal, divulgado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
a partir do sistema Deter, que detecta desmates 
em tempo real com a ajuda de satélites.
A maior parte da devastação ocorreu no Pará 
(464 km²), seguido de Amazonas (136 km²), 
Rondônia (126 km²), Mato Grosso (115 km²) e 
Acre (2 km²).
 De acordo com o boletim, as maiores 
perdas aconteceram em áreas privadas, seguido 
de unidades de conservação e assentamentos de 
reforma agrária. Os municípios que mais des-
mataram foram Altamira e Itaituba (PA), Porto 
Velho (RO) e Lábrea (AM).
 Considerando o período de agosto de 
2013 a junho de 2014, que corresponde aos 
onze primeiros meses do "calendário do desma-
tamento", relacionado com as chuvas e as ativi-
dades agrícolas no bioma, houve queda de 9% 
no total desmatado na Amazônia Legal.
 Segundo a organização, a cobertura de 
nuvens este ano foi maior que no ano passado 
(30% em 2014, contra 12% em 2013).

G1

AVISO DE RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE LICITAÇÃO PPRP nº 
022A/2015
Objeto: Contratar empresa para regis-
tro de preços para eventual aquisição 
de material de construção e hidráulico 
para os serviços das secretarias e órgãos 
deste município. Empresa vencedo-
ra: EDNA RODRIGUES MACIEL-ME, 
CNPJ 11.371.545/0001-20. Lote 01, va-
lor global R$ 498.481,04; Lote 02, valor 
global R$ 293.359,70; Lote 03, valor glo-
bal R$ 16.237,10; Lote 04, valor global 
R$ 509.229,00 e lote 05 valor global R$ 
40.333,00. Validade 12 meses, Serra Dou-
rada/BA, 08/09/2015. Carlos Marques 
Rodrigues – Pregoeiro Municipal
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PPRP nº 
022A/2015
Objeto: Contratar empresa p/ registro 
de preços p/ eventual aquisição de ma-
terial de construção e hidráulico para 
os serviços das secretarias e órgãos des-
te município. O Pregoeiro ADJUDICA 
em 08/09/2015 e o Prefeito HOMOLO-
GA em 14/09/2015, em favor da empre-
sa: EDNA RODRIGUES MACIEL-ME, 
CNPJ 11.371.545/0001-20. Lote 01, va-
lor global R$ 498.481,04; Lote 02, va-
lor global R$ 293.359,70, lote 03, valor 
global R$ 16.237,10, lote 04 valor global 
R$ 509.229,00 e lote 05 valor global R$ 
40.333,00. Validade 12 meses, Serra Dou-
rada/BA, 14/09/2015. José Milton Frota 
de Souza – Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da PMSD fará em sua sede 
PPRP nº 037/2015 em 14/10/15 às 09:30h. 
Objeto: Contratar empresa para aquisi-
ção de Material Didático e de Expediente 
para o Programa Dinheiro Direto na Es-
cola (PDDE). Tel. (77) 3686-2079. Edital 
na sede. Demais atos serão publicados no 
Diário Oficial do Município. www.ser-
radourada.ba.gov.br. Serra Dourada/BA 
29/09/2015. Carlos Marques Rodrigues – 
Pregoeiro Municipal.
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Entidades que tiveram seus projetos aprovados pelo Fundesis assinam 
o convênio de cooperação

Cheilla Gobi

Criado em 2006, o Fundo para o Desen-
volvimento Integrado e Sustentável da 
Bahia (Fundesis), tem ajudado a promo-
ver a inclusão social e a melhoria da quali-
dade de vida em comunidades carentes do 
Oeste da Bahia, através do financiamento 
de projetos de organizações da sociedade 
civil. Nesta segunda-feira (05), foi a vez de 
representantes de mais 16 entidades que 
tiveram seus projetos aprovados, assinar 
o convênio de cooperação, durante uma 
solenidade realizada na sede da Aiba em 
Barreiras.
Na ocasião, marcaram presença no ato 
de assinatura, o presidente da Aiba, Júlio 
Cézar Busato; a coordenadora do Fun-
desis, Makena Thomé; o gerente regional 
do Banco do Nordeste de Luís Eduardo 
Magalhães, Francisco Silva e gestores das 
entidades, entre eles o bispo da diocese de 
Barreiras, Dom Josafá Meneses.
Os projetos aprovados abrangem as áreas 
social, esportiva, educacional, cultural, 
saúde e emprego e renda e vão contem-
plar oito municípios da região. Em Bar-
reiras foram beneficiados, a Associação 
Impacto Karatê, Casa de Reintegração 
Social Nova Vida, Projetos Cata-ventos, 
Abrigo dos Idosos, Instituto Caturama 
de Sustentabilidade, Instituto Parceiros 
da Educação pela Vida e o Lar Esperança. 
Em Luís Eduardo Magalhães, o Instituto 
Recicla Social,  Desenvolvimento Cultural 
Recicla e Lions Clube Mimoso do Oeste. 
No município de Baianópolis, o Clube So-
cial Cascudeiro do Oeste na Zona Rural. 
Em São Desidério, a Associação da Me-
lhor Idade Padre Jacy. Riachão das Neves, 
a Escolinha Gol de Placa. Em Correntina, 
o Abrigo dos Idosos Irmã Zélia. Em Santa 
Maria da Vitória foram contemplados o 
Grupo Espírita União e Amor e também 
a APAE. Em Bom Jesus da Lapa, a Casa de 
Passagem Aloísio Tanajura.
Em nove anos de existência, o Funde-
sis investiu cerca de R$ 4 milhões em 63 
projetos de 38 instituições, sem fins lu-
crativos, em dez municípios da região. A 
captação de recursos ao Fundesis advém 
de operações de crédito rural de custeio 
e investimentos dos produtores represen-
tados pela Aiba junto ao BNB, que reduz 
parte de suas tarifas bancárias e direciona 

para o Fundesis. Também fazem doações 
pessoas físicas, jurídicas e cooperativas.
“O Fundesis é uma família, e o apoio re-
cebido tem sido fundamental”, disse a ges-
tora do Instituto Recicla de Luís Eduardo 
Magalhães, Adriana Mota.
O Instituto Recicla que já foi beneficia-
do pelo Fundesis em 2008 e 2013, agora 
está novamente na lista. De acordo com 
a gestora até o final do ano será entregue 
a comunidade, uma sede do Instituto -, 
uma obra 100% financiada pelo Fundesis. 
“Sem essa ajuda não alcançaríamos nossas 
metas”, agradeceu Adriana.
Para o presidente da Aiba, Júlio Busato, 
esta é uma forma inteligente de fazer a 
função social. “Foram mais de 50 mil pes-
soas beneficiadas e o grande sucesso é que 
todas as entidades atendidas continuam 
funcionando, cumprindo com seus obje-
tivos e o segredo deste sucesso não está na 
Aiba, nós apenas damos as ferramentas, a 
obra e equipamentos. O segredo está nas 
pessoas que doam seu tempo, seu traba-
lho e muitos dão até mesmo a vida, mos-
trando que neste mundo individualista 
em que vivemos, ainda há esperança. No 
entanto, exemplos como o do Fundesis 
devem ser copiados e multiplicados”, fri-
sou Busato.
Como funciona
Todos os projetos inscritos para os editais 
do Fundesis são avaliados e escolhidos 
por um grupo de conselheiros formado 

por agricultores, associados da Aiba e re-
presentantes do Banco do Nordeste, par-
ceiros fundamentais para o sucesso deste 
trabalho.
O gerente regional do Banco do Nordes-
te de Luís Eduardo Magalhães, Francisco 
Silva falou da seriedade do projeto garan-
tindo continuidade da parceria. “As con-
tribuições são voluntárias. São doações 
de pessoas físicas, jurídicas de repasses de 
cooperativas, contribuição voluntária dos 
clientes do Banco do Nordeste e também 
associados da Aiba. Essa é uma realidade 
cumprida no Oeste da Bahia”, garantiu.
De acordo com a coordenadora do Fun-
desis, Makena Thomé, mesmo sendo re-
cursos voluntários, é preciso atender as 
normas do terceiro setor. “Precisamos nos 
espelhar nas normativas federais e estadu-
ais, apresentar um trabalho transparente”.
Além dos recursos doados serem acom-
panhados, os gestores das entidades con-
templadas, passam por uma série de capa-
citações, para aprender a gerir os recursos 
financeiros. E esse trabalho, ficou ainda 
mais forte com a chegada do Sebrae.
“O Sebrae quando convidado para inte-
grar este processo, já entendíamos que 
seria um desafio muito grande. Tivemos a 
ousadia de não só trabalhar a capacitação 
sobre formação de projetos e controles fi-
nanceiros, mas também sobre formação 
de lideranças”, frisou o gerente regional 
do Sebrae, Emerson Cardoso.
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     PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
1º Processo de Escolha Unificada dos Membros do Conselho Tutelar 

EDITAL Nº 14/2015 
 

A Comissão Eleitoral para Seleção dos Conselheiros Tutelares de Cristópolis-BA, em 
cumprimento ao Edital 01/2015 Capitulo VIII das Normas 11º e à Resolução nº 01/2015 
art. 1º §1º, art. 15º §1º do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Cristópolis-BA, PUBLICA o resultado da Apuração dos votos válidos e brancos e nulos, 
referente ao 1º Processo de Escolha Unificada  para Conselheiro(a) Tutelar,   a eleição 
do Conselho Tutelar a ocorrer dia 04 de Outubro de 2015,  (DOMINGO), DAS 8:00 ÀS 
17:00, NA ESCOLA MUNICIPAL ELIEZER JOSÉ GONÇALVES, nesta cidade.  
Esclarecendo que o resultado junto com Atas foram encaminhados ao Ministério Público.  
 

NUMERO DE INSCRIÇÃO E NOME DO CANDIDATO VOTOS 
104 – JOSELANIA CONCEIÇÃO NOVAIS   350 
101 – MEIRE SILVA ATAIDE PEREIRA   310 
102 – ELUANE OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA  236 
103 – ROZILENA ARAÚJO DOS SANTOS  222 
113 – FÁBIO COSTA DA CÂMARA  204 

111 – VALDIRENE MARIA DE MIRANDA OLIVEIRA  199 
107 – HILDETE DE ARAÚJO CUNEGUNDES DA CRUZ  165 
105 – ILMA DE SOUZA SANTANA  161 
114 – VIANEI SOUZA CRUZ DA CAMARA  111 
116 – JANEA PASSOS DA SILVA XAVIER   (desistente) 10 

BRANCOS 32 
NULOS 35
 
 
Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cristópolis, 
Bahia, aos 06 de Outubro de 2015. 

 

CMDCA  
Comissão Eleitoral 
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