
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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Sinopse da 6ª sessão de 2012
Durante a sessão ordinária desta terça-feira (20/03) o

vereador Carlos Tito fez um balanço da 1ª Conferência Mu-
nicipal do Meio Ambiente, realizada na última semana. Ele
aproveitou para chamar a atenção ao tratamento e à distri-
buição dos recursos hídricos em Barreiras. “A cidade não
tem plano de manejo de águas fluviais e os investimentos no
setor estão muito aquém do necessário considerando-se o
tamanho da população. Vou fazer um requerimento à vigilân-
cia sanitária solicitando o resultado da análise da qualidade

da água realizada durante os últimos dois anos”, garantiu.
A situação do Hospital do Oeste também voltou a ser

discutida. A Comissão de Saúde deve fazer uma visita ao
estabelecimento nos próximos dias e convidar a diretoria para
comparecer ao plenário da Câmara.

Entrou em tramitação o projeto de lei 002/12, que dis-
põe sobre coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e dis-
posição final de lixo tecnológico. A autoria é do vereador
Leidiomar.

COOPERADA – COOPERATIVA AGRÍCOLA ALVORADA
CNPJ (MF) 07.364.776/0001-30

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COOPERADA – Cooperativa Agrícola Alvorada, ficam con-
vocados os senhores cooperantes, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária (AGO), a realizar-se no dia 31
de Março de 2012, em primeira convocação, às 14:00 horas, em segunda convocação às 15:00 horas e em terceira
convocação às 16:00 horas, na sede da cooperativa, na Av. Antônio Carlos Magalhães,  n.650, Sala 206, Edifício
Indusmaq, 2° Andar, Bairro Centro, CEP:47.800-000,  na cidade de Barreiras, Bahia, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1) Análise e deliberação da Prestação de Contas da Diretoria e do Parecer do Conselho
Fiscal sobre o Balanço e a gestão do exercício de 2011; 2) Exame e aprovação do Balanço Patrimonial e demais
pecas das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011; 3) Deliberar sobre a
destinação das Sobras ou perdas apuradas no exercício; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal e sua remuneração.

   Nota: Nesta data a Cooperada possui 19 cooperados.
  Barreiras, Bahia, 21 de Março de 2012  VILSON WALKER - Diretor Presidente
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

CNPJ 13.654.439/0001-80
Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica a todos os interessados que realizará  a
seguinte Licitação:
Pregão Presencial  002/2012 FMS  –  Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros alimentícios,
material de higiene e limpeza, e material de expediente, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Brejolândia.
Abertura no dia 03.04.2012, as 09:00 horas.
Os interessados poderão obter o Edital na Sala de Licitações e Contratos, sito à Praça Alpiniano José Alves, nº 11.- Centro – Brejolândia-
Ba. das 8:00 às 12:00 hs. Brejolândia, 21 de Março de 2012. Gelson C. dos Santos – Pregoeiro.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade Tomada de Preço n.º 001/2012 FMS.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, homologa o procedimento Licitatório Tomada de Preço nº. 001/
2012 FMS – CPL/PMB/BA ao Licitante vencedor, a Empresa DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP vencedor com a menor
proposta apresentada, com o valor total Global de R$ 205.872,17 (duzentos e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezessete
centavos), por apresentar proposta com o menor preço para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pela
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato,
consoante os termos fixados no edital.

Brejolândia - Bahia, 20 de março de 2012.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal
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Raimundo Reis Barreto, em-
pregador da Setogel - Serviços
Topográficos e Geodésicos Ltda
- comunica que o f u n c i o n á r i
o José Augusto P. dos Santos ,
portador do CTPS: 88167 série:
00033/BA, auxiliar de topogra-
fia,   não comparece ao trabalho
desde o dia 24/02/2012, fican-
do, pois definido que perante a
data desta publicação, caracteri-
za-se ABANDONO DE EM-
PREGO,  conforme Art. 482, Le-
tra “I”, da Consolidação das Leis
do Trabalho.

Raimundo Reis Barreto -
Empregador

A  Agro Empreendimentos Vitória Régia LTDA, na busca da melhoria contínua

das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está

comprometida em

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente

através da prevenção da poluição, administrando os impactos ambientais

de forma a torná-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 estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, disponibilizando

às partes interessadas informações sobre seu desempenho 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 ambientalmente correta;

A DIREÇÃO

ABANDONO DE EMPREGO


