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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 n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Prefeita Jusmari Oliveira discute atendimento
básico de saúde do município

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Por Tiago Lira

Na manhã dessa se-
gunda, 25, a prefeita
Jusmari Oliveira esteve reu-
nida com profissionais da
Secretaria Municipal de Saú-
de, a fim de, discutir o de-
senvolvimento dos traba-
lhos prestados pela atenção
básica.

“Já implementamos
em Barreiras uma nova for-
ma de atendimento ao cida-
dão com mais respeito e
atenção. Essas reuniões são
para avaliarmos o que po-
demos melhorar. Na sema-
na que vem irei pessoal-
mente nos postos de saú-

de para analisar o anda-
mento do serviço presta-
do”, disse a prefeita.

De acordo com
Rosimeri Goelzer coordena-
dora da atenção básica é

muito importante a análise
constante da prestação dos
serviços de saúde à comu-
nidade. “Como a prefeita
enfatizou estamos empe-
nhados em prestar o me-

lhor atendimento aos cida-
dãos. Esse é um dos prin-
cipais objetivos da Secreta-
ria de Saúde promover um
serviço com excelência”.

Conferência de Saúde
 No dia 05 de agosto a Prefeitura de

Barreiras realiza no hotel solar, a Conferên-
cia Municipal de Saúde um espaço público
de debates para o exercício da democracia
participativa. O evento busca reunir diver-
sos setores da sociedade para discutir e
apontar soluções dos problemas que envol-
vem a saúde da população.
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 025PP/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA,
por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que no
dia 08/08/2011, às 09:00 horas, no endereço: Rua Maria
Mendes da Silva, 612 – centro – Serra Dourada – Bahia, CEP.
47.740-000, na Sala de Licitações, serão recebidas propostas
relativas o Pregão Presencial nº 025PP/2011 tendo como
objetivo: aquisição de brinquedos educativos para atendimento
aos alunos do ensino infantil deste Município de acordo
constante do Edital e anexos.

Poderão participar da licitação, as entidades que
tiverem especialidades correspondentes e manifestarem
interesse conforme determinações do Edital.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos nesta
Prefeitura Municipal de Serra Dourada, no endereço acima
mencionado e/ou pelo telefone (77)3686 2079 no horário das
08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.

Serra Dourada, Bahia, 25 de julho de 2011.
Edivaldo Reis Santos

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 026PP/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA,
por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que no
dia 08/08/2011, às 13:00 horas, no endereço: Rua Maria
Mendes da Silva, 612 – centro – Serra Dourada – Bahia, CEP.
47.740-000, na Sala de Licitações, serão recebidas propostas
relativas o Pregão Presencial nº 026PP/2011 tendo como
objetivo: aquisição de equipamento de informática,
eletrodomésticos e móveis para secretarias da Assistência
Social, Saúde, Administração e Finanças, Obras, Serviços
Públicos e Transportes e Gabinete do Prefeito de acordo
constante do Edital e anexos.

Poderão participar da licitação, as entidades que
tiverem especialidades correspondentes e manifestarem
interesse conforme determinações do Edital.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos nesta
Prefeitura Municipal de Serra Dourada, no endereço acima
mencionado e/ou pelo telefone (77)3686 2079 no horário das
08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.

Serra Dourada, Bahia, 25 de julho de 2011.
Edivaldo Reis Santos

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço nº 013TP/2011.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA,
pela sua Comissão Permanente de Licitação, torna publico
que no dia 12/08/2011, às 13:00, no endereço: Rua Maria
Mendes da Silva, 612 – centro – Serra Dourada – Bahia, CEP.
47.740-000, na Sala de Licitações, serão recebidas propostas
relativas a Tomada de Preço nº 013TP/2011 tendo como
objetivo: prestação de serviços na construção de arquibancada
do Estádio Nilo Costa, nesta Cidade, conforme Edital e
anexos.

Poderão participar da licitação, as entidades que
tiverem especialidades correspondentes e manifestarem
interesse conforme determinações do Edital.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos nesta
Prefeitura Municipal de Serra Dourada, no endereço acima
mencionado e/ou pelo telefone (77)3686 2079 no horário das
08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.

Serra Dourada, Bahia, 25 de julho de 2011.
Luzinaide Queiroz Maciel Rosa

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço nº 012TP/2011.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA,
pela sua Comissão Permanente de Licitação, torna publico
que no dia 12/08/2011, às 08:30, no endereço: Rua Maria
Mendes da Silva, 612 – centro – Serra Dourada – Bahia,
CEP. 47.740-000, na Sala de Licitações, serão recebidas
propostas relativas a Tomada de Preço nº 012TP/2011 tendo
como objetivo: prestação de serviços na reforma do prédio
de funcionamento da Secretaria da Assistência Social,
conforme Edital e anexos.

Poderão participar da licitação, as entidades que
tiverem especialidades correspondentes e manifestarem
interesse conforme determinações do Edital.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos nesta
Prefeitura Municipal de Serra Dourada, no endereço acima
mencionado e/ou pelo telefone (77)3686 2079 no horário das
08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.

Serra Dourada, Bahia, 25 de julho de 2011.

Luzinaide Queiroz Maciel Rosa
Presidente da CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

LEM realizará Conferência Municipal de Cultura
Por Carlos Magno

O município de Luís
Eduardo Magalhães sediará
a II Conferência Municipal
de Cultura, a ser realizada
nos dias 24 e 25 de agos-
to, a partir das 18h30, no
Hotel Saint Louis, em Luís
Eduardo Magalhães. Com o
tema “Planejar é Preciso” –
Consolidação dos Planos
de Cultura, o evento tem por
objetivo elaborar o Plano de
Cultura local para os próxi-
mos dez anos. Podem par-
ticipar todos os interessa-
dos pelo assunto.

Estarão em pauta os
eixos: expressões artísticas;

circo, teatro, dança, músi-
ca, literatura, artes visuais,
cinema e audiovisual, arqui-
vo, museus e memórias, ar-
quitetura e urbanismo, cul-
tura LGBT, populares, indí-
genas, afro-brasileiras e da
infância e juventude..

O encontro pretende
definir 18 propostas para o
município que integrarão o
Plano de Cultura local e seis
propostas para o Território
da Bacia do Rio Grande, que
serão encaminhadas para o
representante do Território.

patrimônio e memória, cul-
tura e identidade, pensa-
mento e leitura,
transversalidade da cultura
e gestão. Os GT’s - grupos
de trabalho discutirão os
seguintes tópicos cultura e
educação, meio ambiente,
direitos humanos, comuni-
cação, desenvolvimento,
equipamentos culturais, di-
gital, formação e qualifica-
ção em cultura, implantação
do sistema municipal e es-
tadual de cultura, livro, lei-
tura e bibliotecas.

E ainda, pesquisado-
res e estudiosos da área,

Glês Nascimento

O prefeito Humberto Santa Cruz entregou no último sábado, 23, a premiação ao
Juventus Futebol Clube, campeão do Seletivo Amador 2011. Numa disputa nos pênaltis,
o time venceu o Portelinha e garantiu o campeonato.

“Incentivando o esporte estamos colaborando para uma juventude sadia e livre
dos vícios”, disse o prefeito Humberto Santa Cruz.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Valtair Fontana, atividades espor-
tivas sempre terão espaço no município. “Temos projetos para a juventude, para o
esporte e o lazer e estamos priorizando todas essas ações em Luís Eduardo Maga-
lhães”, destacou.

O jogo foi disputado no sábado, no campo da Bunge, em Luís Eduardo. No
tempo normal, o placar ficou empatado em 1 x 1, obrigando a partida a ser nos
pênaltis.

O terceiro lugar ficou com o time Vento em Popa, depois de uma goleada de 9x
1 sobre o União Futebol Clube.

Premiação - A premiação aos times ficou assim: em 4º lugar, ficou
o União FC que levou para casa R$ 1 mil; a terceira colocação ficou com Vento
em Popa, com prêmio de R$ 1.500,00, troféu e medalhas; em 2º lugar, o
Portelinha FC ganhou medalhas, troféus e o prêmio de R$ 2.500,00; o grande
campeão Juventus FC levou R$ 5 mil, mais troféu e medalhas.

Os melhores em campo também foram premiados. Edson do Juventus
foi considerado o craque do campeonato. O prêmio de atleta revelação ficou
com Romário, do União FC. Já o goleiro menos vazado foi José Sandro (Zaroi)
da Equipe Juventus, o melhor artilheiro: Patrício, do Vento em Popa, e a equipe
mais disciplinada foi o Roma Futebol Clube.

Juventus é campeão do Seletivo Amador 2011
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Universo Verde Agronegócios LTDA, CNPJ
12.150.631/0001-76, torna público que está
requerendo ao Instituto de Meio Ambiente – IMA
a Licença de Localização para instalação de uma
Fábrica de Extração de Óleo Vegetais, a ser
localizada na BR-020, nas coordenadas
geográficas 12°06’36,356615’’S e
45°17’4,495606’’W.

Fang Li Chung
Procuradora

PEDIDO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO

Prefeitura informa ponto facultativo e feriado
Ascom – Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães – Carlos Magno

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães informa que na segunda-feira, 1º de agosto de
2011, é ponto facultativo (Decreto nº 2010/2011, de 24 de Fevereiro de 2011). As repartições públicas em
que os serviços não admitem interrupção funcionarão normalmente: Unidade de Urgência e Emergência Dr.
Gileno de Sá Oliveira, Guarda Municipal e o Departamento de Tributos (Arrecadação de Recursos).

Na terça-feira, 2 de agosto, é feriado, em homenagem ao Dia dos Evangélicos, conforme Lei Municipal
280/2007, de 13 de Dezembro de 2007. Neste dia, o setor de Tributos não funciona, ficando disponíveis
apenas os demais serviços essenciais mencionados acima.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

Professores de São Desidério terão novo Plano de Carreira
O ano de 2011 será de

extrema importância para
os professores da Secreta-
ria Municipal de Educação
de São Desidério. As expec-
tativas de avanços dos edu-
cadores crescem com a
aprovação da Lei que insti-
tui o Novo Plano de Carrei-
ra e Remuneração dos Pro-
fissionais do Magistério Pú-
blico, enviado pelo Executi-
vo para votação na Câmara
Municipal, desde 14 de ju-
lho.

O novo plano come-
çou a ser desenhado a par-
tir da criação de uma comis-
são com representantes da
categoria e a participação
dos membros do Sindicato
dos Professores - APLB,
Núcleo de São Desidério.
Durante o processo de es-
tudos houve vários encon-
tros e seminários com re-
presentantes da categoria.
Da mesma forma, muitas
reuniões foram realizadas
com os membros da APLB,
para fins de negociações.

“As adequações foram
realizadas de forma demo-
crática e transparente por-
que consideramos o Plano
de Carreira um instrumen-
to de valorização do Magis-
tério e elemento de estímu-
lo ao ingresso na carreira e
ao contínuo aper feiçoa-
mento profissional”, avalia
a secretária de Educação,
Cátia Alencar.

O trabalho realizado
pela Secretaria de Educa-
ção juntamente com a Co-
missão do Magistério Mu-
nicipal resultou em um do-
cumento vasto que asse-
gura importantes avanços
aos profissionais, conforme
atesta a procuradora geral
do município, Silvia
Donato. “A Assessoria Ju-
rídica do Município fez a
revisão final do plano que
traz em sua essência bene-
fícios profissionais condi-
zentes aos avanços do se-
tor educacional em São
Desidério”.

De acordo com a pre-
sidência da Câmara Muni-
cipal, assim que findar o
recesso legislativo e os tra-
balhos reiniciarem no se-

gundo semestre deste ano, o Novo Plano de Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério Público será
levado a apreciação e aprovação.

Avanços - Os avanços contemplados no Novo
Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do
Magistério Público são da melhoria das condições de
trabalho e o incentivo financeiro. Outro destaque é o
aperfeiçoamento profissional, que além de promover a
qualificação profissional traz crescimento para o pró-
prio profissional da educação.

Todos estes benefícios se aliam à política de exce-
lência da educação implantada pela atual gestão do
município que já conseguiu grandes e importantes con-
quistas. Vale destacar os avanços no IDEB, com médi-
as acima das da Bahia e do Brasil. O aumento de 20%
nos salários dos profissionais em educação, o
reaparelhamento de todas as escolas da sede, a exce-
lência na qualidade da merenda escolar oferecida aos
estudantes e a construção de novas escolas.

Ascom de São Desidério
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Conferência de Saúde de Tabocas do Brejo Velho

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

O município de
Tabocas do Brejo Velho, re-
gião Oeste da Bahia, reali-
zou no último dia 22 de Ju-
lho, a 2ª Conferência Muni-
cipal de Saúde de Tabocas
do Brejo Velho, com o tema
central: Todos usam o SUS!
SUS na seguridade Social –
Política Pública, patrimônio
do povo brasileiro. Acesso
e acolhimento com qualida-
de: um desafio para o SUS!.

O evento ocorreu no
Centro Comunitário P. Luís
Lintner e contou com a pre-
sença do prefeito municipal
José Cavalcante de Araújo,
da secretária de Saúde
Ednalva Borges dos Santos
Arcanjo, do coordenador da
Vigilância Sanitária
Dr.Juliano Naves de Souza,
dos vereadores Raimundo
Queiroz e Ornelina da Mata
e palestrantes convidados
com formação em saúde
pública, tais como: Livia
Teles, Edna e Alcides.

De acordo com infor-
mações da equipe
organizadora, a 2ª Conferên-
cia Municipal de Saúde con-
tou com a participação de
aproximadamente 200 pes-
soas, entre elas, represen-
tantes do poder público,
sociedade civil organizada e
trabalhadores na área de
saúde.

O prefeito deu início
aos trabalhos discorrendo
sobre a impor tância do
evento, afirmando que a
Conferência Municipal de

Saúde é um espaço públi-
co onde ocorrem debates
construtivos para a
melhoria dos serviços de
saúde prestados à comuni-
dade. José Cavalcante de
Araújo concluiu dizendo
que se coloca à disposição
de toda população
taboquense para construí-
rem juntos um novo mode-
lo de saúde, e que este seja
destaque em toda a região.

Em seguida, a secre-
tária de saúde e sanitarista
Ednalva Borges dos Santos
Arcanjo utilizou o espaço
para explanar sobre a his-
tória do SUS, demonstran-
do ser uma defensora das
doutrinas do sistema, tais
como: universalidade,
equidade e integralidade.
“Gostaria de desejar a todos
uma excelente conferência,
que possamos efetivamen-
te levar nossa voz e nossa
vez na conferência estadu-
al e se possível nacional,
mostrando para o povo
oestino que Tabocas é um
município marcado por
pessoas que acreditam na
legitimidade desse encon-
tro, fazendo dele uma caixa
de ressonância a todo o
estado baiano”.

Posteriormente houve
a formação de grupos de
debate, elaborando propos-
tas para serem debatidas na
8ª Conferência Estadual,
que acontecerá em Salva-
dor no período de 12 a 15
de setembro. Os trabalhos
foram encerrados às 20h.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Barra participa pela primeira vez do 6º Salão do
Turismo realizado em São Paulo

O município de Barra, localizado às margens do Rio São Francisco, região Oeste da Bahia, parti-
cipou do 6º Salão do Turismo realizado entre os dias 13 e 18 deste mês, na cidade de São Paulo/SP.
O município foi representado por Francisco Xavier Fernandes Oliveira, presidente do Conselho Regio-
nal de Turismo (Coretur) da 10ª Zona Turística da Bahia e diretor de Turismo do município da Barra.

Segundo Francisco Oliveira, a presença de Barra foi uma das grandes atrações do salão levando
um público bastante significativo a procurar conhecer mais este destino. “Fizemos amostras em vídeos
institucionais do Governo Municipal relativos ao São João da Barra, uma das maiores festas juninas
da Bahia. Mostramos também vídeos sobre a piscicultura e distribuindo panfletos divulgando o arte-
sanato como o surubim, potes em cerâmica e cestos de palha como o famoso Bocapiu, feito da palha
da Palmeira Buriti, planta abundante nos Brejos da Barra”, disse o presidente do Coretur.

                Da redação, com informações da prefeitura de Barra



ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

                                  Barreiras, 26 de julho de 2011              Página 08


