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ATOS OFICIAIS

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 nº 101/2000, a Prefeitura Municipal de Brejolândia e Câmara
Municipal de Serra Dourada  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da

população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Estado da Bahia

Câmara Municipal de Serra
Dourada

Prefeitura Municipal de Barreiras

Convênio de municipalização do Eurico
Dutra é assinado pelo Município

O governo municipal assina amanhã, 02, o termo de convênio de
municipalização do Hospital Eurico Dutra. A solenidade será no próprio
hospital, ás 10h, contando com a presença do secretário estadual de
saúde Jorge Solla, a prefeita de Barreiras, Jusmari Oliveira, o secretário
municipal de saúde, Juca Galvão e autoridades.
A municipalização vai trazer o pleno funcionamento da unidade hospitalar
beneficiando Barreiras e região. De imediato serão disponibilizados 20
leitos, totalizando 65 para internação e cirurgias eletivas.
O projeto de reestruturação prevê investimento de R$ 2 milhões em
obras e aquisição de novos equipamentos para garantir mais agilidade e
modernização dos serviços.
Faz parte da proposta também a implantação de uma unidade materno-
infantil, o que irá desobstruir o Hospital do Oeste, facilitando o atendimento
ao público.

Barreiras sediou encontro para debater o  Turismo  no Oeste da Bahia

O remapeamento turístico do Estado foi discutido na quarta-feira,02, pelo Conselho Regional de Turismo, na

Câmara de Vereadores de Barreiras. Seis municípios da região participaram do encontro

Como forma de elaborar um novo mapa turístico
da Bahia, o remapeamento turístico do estado
foi discutido na quarta feira , 06, pelo Conselho
Regional de Turismo. Seis municípios da região
participaram do encontro na Câmara de
Vereadores de Barreiras. A Secretaria de Turismo
do Estado foi representada pela assessoria
especial. Para que os municípios possam
renovar, junto ao Ministério do Turismo, a
classificação de potenciais turísticos, precisam
preencher quesitos específicos, exigidos durante
remapeamento. Entre eles, a entrega do plano
estratégico municipal e do inventário do
potencial turístico regional. Ainda, precisam
realizar um levantamento de empreendimentos
turísticos junto ao Ministério do Turismo e criar
conselhos regionais para aquelas regiões que
ainda não possuem representação. Esses dados
são encaminhados ao Governo do Estado e,

Atualmente as secretarias de turismo da região
Oeste, estão na fase de construção do inventário
do potencial turístico de cada município, para
manter o título das cidades já cadastradas.
Barreiras é uma delas. “O inventário será
entregue ao Ministério do Turismo até junho.
Contamos com o apoio da Prefeitura de Barreiras
para a mobilização das empresas privadas locais
relacionadas ao setor, para o cadastramento das
mesmas no Ministério”, declara Ana Rita Cathalá,
turismóloga do município.
Além da discussão sobre o remapeamento, o
Conselho Regional de Turismo, criou duas
subdivisões para melhor funcionamento logístico
e de tomadas de decisões. Duas zonas temáticas
foram constituídas, a do rio Grande, com os
municípios de Barreiras, São Desidério, Barra,
Luís Eduardo Magalhães, Santa Rita de Cássia,
Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves, e, a
zona temática do rio Corrente, formada por Santa
Maria da Vitória, São Felix do Coribe, Bom Jesus
da Lapa e Ibotirama.
O funcionamento das zonas temáticas será por
meio de reuniões periódicas. As decisões serão
levadas para o Conselho Regional, e,

posteriormente, à Secretaria Estadual de Turismo.

“ ações de turismo serão discutidos em cada zona
para depois serem avaliados pelo Conselho
Regional”, declarou o presidente do Conselho
Regional de Turismo, Demosthenes Junior.
Investimentos - O assessor especial da Secretaria
de Turismo do Estado, José Carlos Oliveira,
apresentou as ações promovidas pelo Governo
da Bahia referentes a investimentos no setor do
turismo. “O Estado da Bahia será o primeiro do
Brasil a adotar o sistema de banco de dados,
através de ‘call center’, em que o turista poderá
ligar e receber informações sobre a região em
que visita”. O assessor declarou ainda que o
investimento no turismo iniciado este ano pelo
Governo do Estado dará suporte no setor a 42
municípios da Bahia no período do São João.
Em Barreiras, o Governo Municipal começará os
investimentos a partir da mobil ização das
empresas privadas para o cadastramento no
Ministério. “Barreiras tem um potencial turístico
muito grande, não podemos desperdiçar isso.
Nossos rios, cachoeiras e serras encantam a todos
os turistas que vêm conhecer a cidade. A
prefeitura tem o compromisso de desenvolver a
atividade. Incentivar o ecoturismo é, sem dúvida,
dar mais uma boa opção de renda a população”,
disse a prefeita Jusmari Oliveira.

posteriormente, entregues ao Ministério do
Turismo. A questão logística interferia muito no trabalho

do Conselho, pois muitos municípios não
participavam dos encontros. Agora, os projetos e

Contrato n.º 008/2009
Contratante: Câmara Municipal de Serra Dourada
Contratado: Foto Estrela Produções Ltda
Objeto: Serviço de filmagem e produção de em DVD e
cópias de DVD personalizado para os vereadores.
Valor: R$ 770,00
Vigência: 01/04/2009 a 10/04/2009.

Serra Dourada – BA, 01 de abril de 2009.
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Gabinete Itinerante chega ao Bairro Santa Luzia
No encontro, moradores discutiram os problemas do bairro e receberam a notícia da construção de escola, PSF e um hospital com quatro Uti’s

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Barreiras
realiza o projeto Gabinete Itinerante. A proposta
é ir até às comunidades para discutir junto com a
população as ações que melhorem a qualidade de
vida.
Barreirenses da cidade e da zona rural serão
convidados a participar de reuniões para traçar
metas de trabalho. O Gabinete Itinerante leva a
prefeita, a vice e os secretários para debater

“O que está acontecendo hoje em Barreiras é algo
extraordinário. Nós nunca tivemos a oportunidade
de sentar com algum prefeito para elaborarmos
projetos de crescimento para a cidade. Isso é muito
bom pra gente que é morador de Barreiras”,
comemorou a agente de saúde Irani Rodrigues.

Obras – Durante o encontro com os moradores
o Gabinete Itinerante anunciou a construção de
mais um PSF, uma escola com dez salas de aula,
mudança do local da feira e a construção de um
hospital, que
atenderá o Santa Luzia e bairros próximos. A
unidade contará com quatro UTI’s e custará R$ 4
milhões. O dinheiro para a obra já foi liberado
pelo Governo Federal.

 bom para Barreiras e nós vamos continuar
discutindo com a população quais rumos devemos
tomar para crescermos juntos”, disse a prefeita
Jusmari Oliveira.
O primeiro bairro visitado foi o Santa Luzia.
Antigas reclamações foram colocadas em debate
por parte dos moradores, como o canal que ainda
está aberto e a documentação de regularização
dos lotes, até hoje um dos

com os cidadãos, ouvir propostas e pontuar os
serviços prioritários a cada bairro.
“Esta é uma proposta nova e que com certeza
mudadefinitivamente o capítulo da história
política de Barreiras. Agora o povo sabe que pode
falar e que a equipe de governo está disposta a
ouvir e a c trabalhar. É um modelo diferente de
administrar e que é novidade até para outros
lugares. Isso é

moradores, como o canal que ainda está aberto e
a documentação de regularização dos lotes, até
hoje um dos maiores anseios de todos que ali vivem.
Os moradores foram surpreendidos com boas
notícias dadas pela prefeita. “Iremos agilizar o
processo das escrituras dos terrenos e o canal vai
ser coberto”, disse.

Brejolândia unida contra dengue

onde foram realizadas palestras preventivas de combate ao
mosquito da dengue nas escolas do município e da zona
rural, falando sobre a doença(DENGUE),o transmissor, os
sintomas,e as formas de prevenção.

O evento contou com a participação do secretário
de saúde do município Manoel Nunes Bastos, diretores
das escolas, professores, agentes de saúde, agentes
administrativo e alunos. As atividades foram organizadas
pela coordenadora do NEPS núcleo de educação e saúde
Marcia Veloso Oliveira.

A Secretaria Municipal de
Saúde de Brejolândia realizou no
último dia 01 de abril 2009, realizou
uma passeata, com o objetivo de
conscientizar a população no combate
ao mosquito Aedes aegypti. O
movimento teve ainda como meta
complementar as atividades do
cronograma da secretaria de saúde,

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
Aditivo 01 do Contrato nº 148/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Hidelfonço Oliveira Souza, CNPJ.
02.531.575/0001-66, Objeto: alteração do contrato 148/2009 que tem por objeto a
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda nas escolas do ensino
fundamental deste Município, de acordo o Edital e anexos a Tomada de Preço nº 008/
2009, referente às Clausulas Segunda e Terceira, que serão reajustadas na seguinte
forma: Clausula Segunda um acréscimo no item leite em pó integral com 200g no
valor unitário de R$ 1,98 na quantidade de 1.725 unidades passando assim a
quantidade do item no referido contrato para a quantidade de 8.665 unidades e na
Clausula Terceira o acréscimo no valor de R$ 3.415,50 (três mil e quatrocentos e quinze
reais e cinqüenta centavos) passando o contrato para o valor total de R$ 70.355,40
(setenta mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos). Serra Dourada,
01 de abril de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Dental Alta Mogiana –
Comercio de Produtos Odontológicos Ltda. CNPJ. 05.375.249/
0001-03. Objeto: aquisição de equipamentos para instalação de
dois consultórios odontológicos de acordo Edital da Tomada de
Preço nº 014/2009. Valor Total de R$ 9.306,00 (nove mil e trezentos
e seis reais). Dotação Orçamentária: 02.06.000 Secretaria Saúde;
Projeto: 1.020 – Construção dos Postos de Saúde; Elemento:
4.4.9.0.52 00 – Equipamento e Material Permanente. Serra
Dourada, 01 de abril de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 153/2009.       Tomada Preço nº 014/2009.
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DECRETO N.° 10 de 03 de abril de 2009.
Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Assistência Social como a
Instância de Controle do Programa Bolsa
Família.

O Sr. Edézio Nunes Bastos Prefeito do Município de
Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, nos
termos do art. 8° da Lei Federal N.°10.836, de 09 de Janeiro de 2004,
dos artigos 14 e 30 do Decreto n.°5.209, de 17 de Setembro de 2004 e
da Instrução Normativa n. 01, de 20 de abril de 2009.

DECRETA:

Art. 1° - O controle e participação social do Programa Bolsa
Família serão realizados, em âmbito local pela Instância de Controle
Social, criada por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, respeitada
a intersetorialidade e a paridade entre governo e Sociedade Civil.

Art. 2° - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência
Social de caráter permanente, com as funções de acompanhar, avaliar e
fiscalizar a execução do Programa Bolsa Família, constituída pela
representação dos seguintes membros titulares e respectivos suplentes:

REPRESENTANTES DO GOVERNO:

• TITULAR: Mauriza de Almeida Araújo Souza
SUPLENTE: Dany Cristina Gonçalves

• TITULAR: Carla Gisele Rodrigues Castro
SUPLENTE: Isabel Cristina de Almeida

• TITULAR: Maria de Lurdes de Lima Bezerra
SUPLENTE: Ana Márcia Teixeira S. Gonçalves

• TITULAR: Phabiane Casto Costa
SUPLENTE: Hálisson Batista dos Santos

       REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

• TITULAR: Sueli Vivaldo da silva
SUPLENTE: Cláudio Roberto de Souza Oliveira

• TITULAR: Jesuildo Pereira da Silva
SUPLENTE: Maria das Graças A. Santos Silva

• TITULAR: Ismail Higino Itacarambi
SUPLENTE: Diná de Castro Matos

• TITULAR: Tcharlle dos Santos Leite
SUPLENTE: Gelsya Domingues Pinto

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

_________________________________________
Edézio Nunes Bastos

Prefeito Municipal de Brejolândia - Ba

                                        Estado da Bahia
                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

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

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2009

Kátia Regina de Abreu
       Presidente

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

CNPJ: 16.424.632/0001-12

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 008/2009
Contratante: Câmara Municipal de Serra Dourada
Contratado: Foto Estrela Produções Ltda
Objeto: Serviço de filmagem e produção de em DVD e
cópias de DVD personalizado para os vereadores.
Valor: R$ 770,00
Vigência: 01/04/2009 a 10/04/2009.

Serra Dourada – BA, 01 de abril de 2009.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto
com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/
ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril
de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento
ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT,
vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas,
que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da
Contribuição Sindical Rural do exercício de 2009, devida por força do
que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da
CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado
impreterivelmente até o dia 01 de abril de 2009, em qualquer
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação
bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a
data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora
e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária
previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas
informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria
da Receita Federal com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº
9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e estão sendo remetidas por via
postal para os endereços indicados nas respectivas declarações. Em
caso de perda, de extravio ou de não recebimento das Guias de
Recolhimento pela via postal, os contribuintes deverão solicitar a emissão
da segunda via diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento.
Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança
da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da guia, por escrito, perante a CNA, situada no SGAN
Quadra 601, Módulo K, Edifício Antonio Ernesto de Salvo, Brasília
- Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações
poderá ser realizado pelo contribuinte, via correio ou entregue na sede
da CNA ou da Federação da Agricultura do Estado. O sistema sindical
rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–
CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
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Convite

COMBATE AO ABUSO E ESPLORAÇÃO INFANTIL

A Secretaria do Trabalho, Esporte, Lazer e
Ação Social e o CREAS – Centro de Referência
Especializado de Assistência Social vêm através
desse informar sobre a campanha que será
realizada no Dia Nacional do Combate ao Abuso
e Exploração Sexual Infanto-Juvenil.

Em nosso município os índices de abuso e
exploração sexual infanto-juvenil são alarmantes. Em
virtude disso, é importante conscientizarmos a nossa
população a respeito do tema. O dia 01 de abril é o Dia
Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual
Infanto-Juvenil. Nessa data haverá uma caminhada que
compreenderá o percurso entre a Praça do Santa Cruz
(próxima à 5ª Cia) e a Praça da Matriz, no centro da
cidade. A caminhada acontecerá às 08 horas da manhã,
porém, desde já queremos contar com o seu apoio, e
expressar que a sua participação e mobilização serão
imprescindíveis. O evento contará com alunos da rede
pública de ensino, dentre outros participantes, e a
previsão é que tenha a duração de duas (02) horas.
Desde já agradecemos pelo apoio e suporte.

A P r e f e i t u r a

Municipal de Serra

D o u r a d a e
D e n t e m e d

E q u i p a m e n t o s

O do n t o ló g i c o s

L t d a . C N P J .
0 7 . 8 9 7 . 0 3 9 /
0001-00.Objeto:

a q u i s i ç ã o d e
e q u i p a m e n t o s
para instalação de
dois consultórios
odontológicos de
acordo Edital da
Tomada de Preço
nº 014/2009.
Valor Total de R$
2.530,00 (dois
mil e quinhentos
e trinta reais)..
D o t a ç ã o

O r ç a m e n tá r i a :

0 2 . 0 6 . 0 0 0
Secretaria Saúde;
Projeto: 1.020 –
Construção dos
Postos de Saúde;
E l e m e n t o :
4.4.9.0.52 00 –
Equipamento e
M a t e r i a l
P e r m a n e n t e .
Serra Dourada,
20 de abril de
2009. Enilson
Fagundes Camelo
– Prefeito
Municipal.


