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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Riachão das Neves realiza entre os dias 10,11 e 12 de fevereiro a
 Jornada Pedagógica 2014 

Início de ano é um período muito 
importante para a educação, mais es-
pecificamente para as escolas, é nessa 
temporada que as equipes gestoras da 
educação organizam, planejam e esta-
belecem como será o andamento do 
ano letivo.
Nesse sentido, a Prefeitura de Riachão 
das Neves, através da Secretaria Mu-
nicipal de Educação está realizando 
entre os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, 
a Jornada Pedagógica 2014. Trazendo 
o tema: “Planejamento Participativo e 
Inclusão”. O encontro está acontecen-
do no Club Recreativo da cidade.
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PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO

SILVIA DE FATIMA M. TIECHER, CPF: 431.369.741-15, 
torna público que está requerendo ao Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – Inema a Licença de Im-
plantação de projeto de Irrigação em uma área de 2.480 
há e 915,7552 ha de agricultura de sequeiro, localizada 
na Fazenda Passagem Funda, no Município de Jaborandi 
- Bahia.

Silvia de Fátima M. Tiecher

POLÍTICA AMBIENTAL

SILVIA DE FATIMA M. TIECHER, CPF: 431.369.741-15, pro-
prietária da faz. Passagem funda no Município de Jaborandi-
-BA, 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, adminis-
trando os impactos ambientais de forma a torná-los compa-
tíveis 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 ativi-
dades, 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 pro-
dutivo, contribuindo com a redução dos impactos ambientais 
através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus cola-
boradores, para que atuem de forma responsável e ambien-
talmente correta;

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SILVIA DE FATIMA M. TIECHER, CPF: 431.369.741-15, 
torna público que está requerendo ao Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – Inema a Licença de Ope-
ração de projeto de Irrigação em uma área de 2.480 ha 
e 915,7552 ha de agricultura de sequeiro, localizada na 
Fazenda Passagem Funda, no Município de Jaborandi - 
Bahia.

Silvia de Fátima M. Tiecher
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA A FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS 
TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO OESTE DA BAHIA / FETRAM 

 
A Comissão Pró-Fundação da Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais do Oeste da Bahia / FETRAM, CONVOCA os 

Conselheiros representantes dos Sindicatos Fundadores da Federação, para participarem da Assembleia Geral, que será realizada no 
Auditório KERÍGMA, localizado na Rua Marechal Hermes, nº318, 1ª andar, Centro-Barreiras-BA, no dia 15 de março de 2014, sendo: 
Primeira Convocação: às 14 horas e trinta minutos, Segunda Convocação: às 15 quinze horas e Terceira e Última Convocação: às 15 horas e 
trinta minutos para tratar da ordem do dia a seguir: 

a) Leitura do Edital; b) Deliberação pela Fundação da FETRAM Oeste - Bahia; c) Discussão e aprovação do Estatuto Social; d) 
Eleição e Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal; e) Assuntos Gerais - Conselheiros: SINPROFE (Barreiras-BA), SINDSERPA (Angical-
BA), SINDSESD (São Desidério-BA), SINSERPLEM e SINPROLEM (Luiz Eduardo Magalhães-BA), SINPROSSERD (Serra Dourada-
BA), SINDSERV (Oliveira dos Brejinhos-BA), SINTPUMTABREV (Tabocas do Brejo Velho-BA) e SINSPUB (Bom Jesus da Lapa-BA). 

Nota: Os interessados na constituição da FETRAM OESTE-BA, dispositivos estatutários, inscrição de chapas e no regulamento 
eleitoral, deverão procurar a Comissão Pró-fundação até o dia 27.02.2014, das 14:00h as 16:00h, de terça-feira a quinta-feira, na Rua 
Princesa Isabel, nº 122 “A”, Centro, Barreiras-BA.  
 

AUGUSTO ABNER CERQUEIRA 
Presidente da Comissão 

Barreiras-BA, Em 10 de fevereiro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

 ##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA. Comunica que realizará Licitação Pregão Presencial n.º 11/2014, 
Processo Administrativo Nº 208/2014. Objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços na locação de veículos a 
se¬rem utilizados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Educação deste Município de Formosa do Rio Preto. No dia 
24 de Fevereiro de 2014, as 08:30 horas. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 
08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço: Rua do Cruzeiro, s/n°, Centro – For-
mosa do Rio Preto BA – CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483. 
##ASS Adenes Oliveira de Souza
##CAR Pregoeiro
##DAT 11 de Fevereiro de 2014

 ##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 12/2014, Proc. Ad-
ministrativo nº 209/2014, no dia 24 de Fevereiro de 2014, ás 10:00hs. Objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica para pres¬tação 
de serviços na locações de veículos para atendimento as diversas secretarias pertencentes a este Município. Este Edital está à disposi-
ção na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 
18:00 horas, no endereço: Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483.
##ASS Adenes Oliveira de Souza
##CAR Pregoeiro
##DAT 11 de Fevereiro de 2014
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Início de ano é um período muito impor-
tante para a educação, mais especifica-
mente para as escolas, é nessa temporada 
que as equipes gestoras da educação or-
ganizam, planejam e estabelecem como 
será o andamento do ano letivo.
Nesse sentido, a Prefeitura de Riachão 
das Neves, através da Secretaria Munici-
pal de Educação está realizando entre os 
dias 10, 11 e 12 de fevereiro, a Jornada 
Pedagógica 2014. Trazendo o tema: “Pla-
nejamento Participativo e Inclusão”. O 
encontro está acontecendo no Club Re-
creativo da cidade.
A Jornada Pedagógica constitui-se como 
um espaço coletivo de organização do 
trabalho pedagógico da escola, a fim 
de consolidar o planejamento das ati-
vidades para o ano letivo de 2014. Esse 
planejamento é desenvolvido a partir da 
reflexão sobre o desempenho dos estu-
dantes, prevê também, a elaboração de 
metas, estratégias e ações inclusivas para 
a melhoria dos processos de ensino e de 

aprendizagem, além da construção de 
um currículo articulado que potencialize 
a aprendizagem dos estudantes.
Com um auditório cheio de professo-
res e demais profissionais da educação, 
o educador e mestre do Rio Grande do 
Sul Danilo Gandin, ministrou a palestra 
de abertura sobre o tema Planejamento 
participativo e inclusão. Recebido com 
entusiasmo pela plateia, Danilo discutiu 
uma temática muito pertinente da área 
educacional e agradou o público.
A secretária de educação do município, 
Irlane de Santana falou da importância 
do evento para a educação de Riachão 
das Neves. “A nossa Jornada Pedagógica 
é sem dúvidas um momento reflexivo 
de estudo e organização dos trabalhos a 
serem realizados no ano de 2014, com o 
objetivo de refletirmos acerca dos aspec-
tos educacionais na diversidade e reco-
nhecermos a importância da educação 
inclusiva” afirmou a secretária. O evento 
objetiva ainda reconhecer e valorizar a 
educação do campo, desenvolver ofici-
nas nas diversas áreas do conhecimento 
e também perceber a importância da se-

quência didática para o trabalho na sala 
de aula.     
Participaram da palestra de abertura na 
noite de ontem (10), gestores das unida-
des escolares do município, docentes, se-
cretários escolares, agentes administrati-
vos e autoridades municipais, entre elas 
o Prefeito Municipal Hamilton Lima e a 
coordenadora geral Romênia Barbosa de 
Carvalho, além do Juiz de direito da co-
marca Dr. Euclides Arruda e vereadores.
Os trabalhos serão intensos durante os 
três dias de jornada, com várias pales-
tras, reflexões, oficinas e informações. 
Essa programação visa melhorar o de-
sempenho do ensino-aprendizagem nas 
escolas. Oportuniza a capacitação dos 
professores e ainda o uso de novas meto-
dologias na sala de aula.
As novas técnicas possibilitam melhor 
desenvolvimento da educação do mu-
nicípio, bem como contribuir para o 
crescimento da motivação dos alunos 
com o estudo. Dessa forma, eles estarão 
também mudando aos poucos a realida-
de local.

Riachão das Neves realiza entre os dias 10,11 e 12 de fevereiro a
 Jornada Pedagógica 2014 

Planejamento Participativo e inclusão é o tema central das discussões educacionais em Riachão

Texto: Catarina Araújo
Fotos: Jayme Modesto


