
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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Programa Aprendiz Rural capacita
jovens de Luís Eduardo

MUNICÍPIO: LUIZ EDUARDO MAGALHÃESMUNICÍPIO: LUIZ EDUARDO MAGALHÃES

Programa proporciona aos jovens o conhe-
cimento teórico e prático necessário ao desem-
penho de uma profissão, além da inclusão no
mercado de trabalho.

 Quarenta e sete jovens de Luís Eduardo
Magalhães com idade entre 18 a 24 anos con-
cluíram nesta última quarta-feira, 18, às 800 ho-
ras/aulas do Programa Jovem Aprendiz Rural,
realizado na parceria com o Sindicato Rural e
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
SENAR/Bahia.

O Programa tem como objetivo a forma-
ção profissional rural de jovens, capacitando-os
para o ingresso no mercado de trabalho, atra-
vés de atividades controladas, em ambiente pro-
tegido, nos termos da legislação vigente. Segun-
do o supervisor do SENAR/ Bahia, Frederico
Dias, o Programa, regulamentado pelo Decreto
nº 5.598/05, proporciona aos jovens o conheci-
mento teórico e prático necessário ao desem-
penho de uma profissão, além de propicia aos
aprendizes, o registro profissional na Carteira
de Trabalho.

Luís Eduardo foi o quarto município no es-
tado da Bahia a implantar o programa. Divido
em dois módulos, básico (linguagem oral e es-
crita, relações interpessoais, ética e cidadania,
meio ambiente, matemática aplicado e adminis-
tração rural) e específico (mecanização, cultivo
de frutas, grãos e fibras, além de saúde e segu-
rança do trabalho) o Jovem Aprendiz Rural teve
início em setembro passado.

Resultados

A boa aceitação confirma-se com a contratação efe-
tiva de quatro alunos do Programa. Antes mesmo da
finalização das aulas, a técnica agrícola, Ysnara Ramos,
22 anos, recebeu a boa notícia: o registro na Carteira de
Trabalho. Ysnara deixou de Jovem Aprendiz para Contra-
to Efetivo em março, quatro meses antes da conclusão
do Programa. Para ela, o Programa, além de inserir o
jovem no mercado trabalho “é uma oportunidade que o
aluno tem para reciclar o conhecimento”, comenta.

Foto: Divulgação Sindicato Rural

Sindicato Rural - Luís Eduardo Magalhães/BA

Assessoria de Comunicação
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ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS – AGB PEIXE VIVO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 14/ANA/2010

ATO CONVOCATÓRIO Nº 015/2012 - A Diretoria Geral da AGB Peixe Vivo, entidade
delegatária de funções de Agência de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, nos
termos do Contrato de Gestão 14/ANA/2010, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 10.881
de 09.06.04 e na Resolução da ANA número 306 de 26.05.08, torna público que fará realizar
Processo de Seleção e Recrutamento para provimento de vagas em seu quadro de funcionários.
Inscrições de 04 a 19/08/2012, conforme Ato Convocatório. Demais informações no Ato
convocatório completo disponível nos sites: www.maximaauditores.com.br,
www.agbpeixevivo.org.br e www.ana.gov.br. Célia Maria Brandão Fróes - Diretora Geral da
AGB Peixe Vivo.

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 029PP/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, por sua Pregoeira e Equipe de Apoio,
torna publico que no dia 01/08/2012, às 08:30 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 029PP/2012 tendo como objetivo aquisição de material de consumo
e limpeza, e vassouras para atendimento nas Secretarias de Assistência Social e Secretaria de
Obras e Serviços Públicos 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 julho de 2012.

_____________________
Maria Alves de Oliveira

Pregoeira
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IFBA divulga edital do Processo Seletivo 2013
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA (ex-

Cefet) – publica edital do Processo Seletivo 2013. As inscrições acontecem de 1º
de agosto a 23 de setembro deste ano e devem ser feitas exclusivamente pelo site
www.ifba.edu.br. Ao todo são 27 cursos técnicos e 16 superiores, distribuídos por 20
cidades da Bahia.

O valor da inscrição é de R$ 55 para as formações de nível superior e R$ 30
para as de nível técnico. Aqueles que estudaram todo ensino fundamental e médio
em escola pública podem solicitar a isenção parcial da taxa, reduzindo o valor em
90%, para R$ 5,50 e R$ 3, respectivamente.

O IFBA possui sistema de cotas sociais, reservando 50% das vagas de cada
curso para os candidatos que estudaram determinado período em escola pública e
são afrodescendentes, índios, índios descendentes ou de outras etnias. Já para can-
didatos com necessidades educativas especiais, há reserva de 5% das vagas.

Sobre os cursos
O Instituto Federal da Bahia é uma instituição comparada às universidades e

possui estrutura diversificada. Oferece desde cursos técnicos – nas modalidades
integrada, incluindo a categoria Programa Nacional de Integração da Educação Pro-
fissional com a Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos (Proeja), e
subsequente – a cursos superiores, nas categorias graduação tecnológica, bacha-
relado, engenharia e licenciatura.

A modalidade integrada, que tem duração mínima de quatro anos, é voltada
para quem concluiu o ensino fundamental e deseja conciliar ensino médio com for-
mação profissional. Inclui a categoria Proeja, destinada para jovens e adultos com
idade a partir de 18 anos que ainda não concluíram o ensino médio e querem unir
formação básica e profissional.

Já os cursos subsequentes, com duração mínima de dois anos, são indicados
para quem já terminou o ensino médio e quer se profissionalizar.

Os bacharelados e as engenharias são cursos tradicionais voltados para ativi-
dades intelectuais e instrumentais específicas aos conhecimentos de determinada
área. As graduações tecnológicas possuem abordagem mais prática, com duração
de, em média, três anos. Quanto às licenciaturas, são destinadas à formação de
professores e tem duração mínima de quatro anos.

Enem/Sisu: Além de concorrer pelo Processo Seletivo do IFBA, os candidatos
aos cursos superiores também podem  ingressar no Instituto por meio do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). O IFBA preenche 50% das vagas para gradua-
ções através do Enem. Para isso, é necessário consultar o Boletim de Desempenho
do Enem e se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). No período de
inscrições do Sisu, basta escolher o IFBA na relação de instituições disponibilizadas
e aguardar o resultado.

Plataforma Freire: O Plano Nacional de Formação de Professores da Educa-
ção Básica, do Ministério da Educação (MEC), ou Plataforma Freire, é um progra-
ma que facilita o ingresso de professores da educação básica nas instituições públi-
cas de ensino superior. O IFBA destina 25% das vagas das licenciaturas para esse
programa.
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Distribuição de água continua regularizada em Barreiras

Desde a retomada do abastecimento aos imóveis na noite da última quarta-feira, 28,
a Embasa vem trabalhando ininterruptamente para a normalização total do fornecimento
em Barreiras. A distribuição de água permanece regularizada na quase totalidade da ci-
dade. Como a falta de água ocasionou uma drástica redução das caixas d´água dos imó-
veis, a Embasa precisa de forma emergencial redimensionar o fornecimento para as par-
tes altas e distantes dos reservatórios.

Para tentar atender neste primeiro momento toda a população, bairros que foram
inicialmente abastecidos podem voltar a ficar temporariamente sem água. A Embasa pede
que a população continue a economizar a água e usar apenas para o indispensável até
que o sistema fique totalmente normalizado. Em caso de dúvidas, os clientes podem ligar
para o atendimento da Embasa 08000 555 195.

Assessoria de Comunicação da Embasa
Unidade Regional de Barreiras

Plano de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica
do São Francisco é formulado

Membros da Secretaria de Meio Ambiente e da
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São
Desidério participaram da 4ª Oficina Participativa de
Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do
São Francisco, juntamente com representantes da
Câmara Consultiva do Médio São Francisco, de co-
mitês afluentes e de profissionais da comunicação.
Com a intenção de formular o Plano de Comunica-
ção do CBHSF, a oficina foi ministrada pela equipe
de comunicação do comitê, durante a terça-feira 17,
no auditório da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), em Barreiras.

A elaboração do plano de comunicação do
CBHSF será construída com base de todos os terri-
tórios que pertencem a Bacia do São Francisco, por
meio das oficinas. Como explicou a jornalista da Equi-
pe de Comunicação do CBHSF, Suzana Alice Perei-
ra, os comitês são recentes e a comunicação está
se estruturando para ser qualificada e permanente.

“Todas as considerações serão incorporadas ao
plano para que seja enriquecido. Não somente divul-
gar as questões relativas ao comitê como também
fatos de interesse da bacia, relativos aos recursos
hídricos e a situação ambiental. O plano visa aproxi-
mar o comitê da população e tornar as ações mais
acessíveis e conhecidas para que atue no sentido
de contribuir para a qualidade de vida das pessoas”.

Criado há 11 anos o CBHSF é um órgão
deliberativo que atua no planejamento do uso da
água. São Desidério tem uma cadeira no CBHSF jun-
tamente com o município de Irecê, representando os
municípios do estado da Bahia que estão inseridos
na bacia.

“Essa oficina oportuniza a melhor divulgação da

comunicação na região para que todos os mem-
bros da câmara consultiva sejam alcançados
pelas informações do comitê. Tem que haver
uma integração entre as assessorias dos muni-
cípios, a equipe de comunicação dos comitês e
a câmara do médio e a partir desse consenso
divulgar as ações do comitê”, destacou a presi-
dente do comitê, Edite Lopes.

A fiscal ambiental da Secretaria de Meio Am-
biente, Gisele Lousada, falou a respeito de como
intensificar a participação das assessorias no
processo de divulgação das mídias do comitê.
“Uma forma para se tornar mais eficaz a comu-
nicação entre o comitê e as assessorias pode-
ria ser a adoção de links nos sites oficiais dos
municípios ao site do comitê e outros relaciona-
dos aos assuntos ambientais para que a popu-
lação tenha conhecimento mais aprofundado das
ações”.

Texto e fotos: Ascom São Desidério


