
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.
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Esta semana foram retomadas as obras da operação tapa-buracos
em Luís Eduardo Magalhães. A operação se iniciou no dia 30 de
novembro de 2011 no centro e no dia 19 de dezembro no bairro Santa
Cruz, mas tiveram de ser interrompidas devido às fortes chuvas na
cidade.

Nas poucas oportunidades sem chuva, a Secretaria de
Infraestrutura da Prefeitura Municipal priorizou o centro da cidade,
em que a pavimentação está bastante desgastada. No bairro Santa
Cruz a operação tapa-buracos se iniciou pela Avenida Eredino Alves
da Paixão.

As obras para o término dos reparos já estão em andamento.
Nesta quarta-feira, 12, a equipe da operação tapa-buracos trabalhou
na Rua Ibitiba e na Avenida Ayrton Senna, no bairro Santa Cruz.

Para mais informações, entre em contato com a

Retomada da operação tapa-buracos em
Luís Eduardo Magalhães

Para mais informações, entre em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães pelos telefones 3628-
9013 ou 3628-9068, pelo Twitter e Facebook da ASCOM Luís Eduardo Magalhães ou envie um e-mail para ascomlem@gmail.com.

Garantia Safra Beneficiará 941 agricultores em Muquém
Na última terça feita dia 10/01, a Secretaria Municipal de Agricultura de Muquém do São

Francisco  recebeu da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA)  sementes de
milho para distribuição.

Os 971 Agricultores do município de Muquém do São Francisco-BA que aderiram ao
programa Garantia Safra, vão receber 3.884 mil kg de sementes de milho para plantio.

O Garantia-Safra (GS), é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) voltada para os agricultores e as agricultoras familiares localizados na região
Nordeste do país, na área norte do Estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do
Jequitinhonha e na área norte do Estado do Espírito Santo ? área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), majoritariamente Semiárida ?
que sofrem perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas.

A distribuição das sementes será realizada pela Prefeitura Municipal de Muquém do
São Francisco – Ba através da Secretaria de Agricultura em parceria com a Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola (EBDA)  , para beneficiar  os agricultores e famílias que estão
enquadrados no pronaf b e inscritos no  Programa Garantia Safra 2011/2012

Os agricultores que estão incluídos no Programa Garantia safra, podem ficar tranquilos,
pois as sementes serão distribuídas no prazo determinado. Pois a prefeitura já dispõe de
veículos para realizar o transporte destas sementes e fazer a distribuição.
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São João de Barreiras é escolhido como o
melhor do oeste baiano

 São João de Barreiras recebeu o Prêmio
Festejos da Bahia como melhor festejo junino do
oeste da Bahia. O prêmio é promovido pela Andre
Reis Produções, Expo Eventos e parceiros com o
apoio da Secretaria de Cultura da Bahia, por meio
do FAZCULTURA. Barreiras foi a vencedora na
categoria Cidades, concorrendo no Território Oeste
Baiano. O segundo lugar ficou para Luis Eduardo
Magalhães e o terceiro para Cristópolis.

A votação popular foi encerrada dia 25 de
dezembro e o resultado, divulgado dia 27 durante
festa de premiação realizada no Palácio da
Aclamação, em Salvador. Na ocasião foi lançado o
Prêmio Festejos da Bahia 2012, que terá seu caráter
ampliado para todos os festejos da Cultura Popular.
O Prêmio tem o objetivo de valorizar a cultura
nordestina através do reconhecimento das iniciativas
realizadas por municípios, empresários, empresas e
grupos artísticos culturais juninos.

Os vencedores, nas 15 categorias podem ser
conhecidos por meio do endereço:

http://www.construindonovasideias.com.br/
festejosdabahia/?page_id=164

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Universo Verde Agronegócios LTDA, CNPJ
12.150.631/0001-76, torna público que está
requerendo ao SEMATUR-BARREIRAS a Licença
de Implatação para instalação de uma Fábrica de
Extração de Oléo Vegetais, a ser localizada na BR-
020, nas coordenadas geografica 12° 06’36.3566
15’’S e 45° 17’ 4,495606’’W.

Fang Li Chung
Procuradora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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