
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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Pastor Souza faz reivindicações dos
vereadores ao Governador Jaques Wagner
Durante o evento de inauguração

do Hospital da mulher, neste sábado,
14, o Presidente do Legislativo de Bar-
reiras, Pastor Souza, entregou ao go-
vernador da Bahia, Jaques Wagner, um
documento reivindicatório, elaborado
pelos onze vereadores, elencando uma
série de ações voltadas para impulsio-
nar ainda mais o desenvolvimento do
município.

Dentre os principais pleitos dos legisla-
dores, estão: infraestrutura, segurança, edu-
cação e saúde, com ênfase para a constru-
ção de mais escolas de 2º grau, e também da
Unidade de Pronto Atendimento – UPA e do
presídio, cujas áreas já foram doadas pelo
município. Os vereadores pediram ainda am-
pliação da rede de abastecimento de água,
aumento do quadro de médicos do Hospital
do Oeste – HO e, inclusão de novos equipa-
mentos e especialidades, como oncologia.
Consta ainda na pauta a implantação da 2ª
delegacia e a aquisição de novas viaturas.

Dos itens citados, o governador garantiu,
de pronto, a construção do presídio. De acor-
do com Jaques, a implantação do presídio em
Barreiras já está aprovada e, terá arquitetura
e tecnologia diferenciada em sua edificação,
a mesma que foi utilizada em Salvador, o que
vai garantir maior agilidade na construção. O
governador afirmou ainda que todas as rei-
vindicações apresentadas pelos edis são va-
lidas e, que serão analisadas.

Com relação a UPA, o ministro da saú-

de, Alexandre Padilha disse que dará agilidade no processo,  para que no
próximo ano, a mesma já esteja funcionando.

Para Pastor Souza, as expectativas foram superadas. “Ficamos felizes
por estarmos juntos, os onzes vereadores, trabalhando para trazer melhorias
para o município e para a população, cumprindo em conjunto o papel para o
qual esta nos designou. O governador prontamente já atendeu parte das soli-
citações e, sinalizou empenho e agilidade na análise das demais, o que nos
deixou satisfeitos.”, comentou o presidente da Câmara de Barreiras.

    Barreiras, 18 de abril de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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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 022PP/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que no dia
30/04/2012, 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 022PP/2012 tendo como objetivo:
prestação de serviços médico-hospitalares no hospital municipal Antônio de Souza Fagundes e PSF(s) de acordo 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, 18 de abril de 2012.

Edivaldo Reis Santos
Pregoeiro
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