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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 Câmra de Tabocas do Brejo Velho e Prefeitura
Municipal de Barreiras zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da popula-

ção documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Barreiras aderiu ao Dia Nacional em Defesa
dos Municípios

Na tarde de sexta, 23, a prefeita de Barreiras-BA,
Jusmari Oliveira, promoveu uma reunião na Câmara
Municipal com representantes de associações, sindicatos
e outros segmentos. O objetivo foi discutir sobre a atual
situação financeira do município em virtude dos problemas
ocasionados pela queda da receita em 2009.

“Só em nosso município de janeiro até agora foi
deixado de arrecadar mais de dez milhões de reais de
repasses do Governo Federal. Isso é refletido, por exemplo,
no asfaltamento das ruas, construção de novas escolas,
postos de saúde. Toda a população sofre com a diminuição
desses recursos”, comentou a prefeita Jusmari Oliveira.
            De acordo com o Secretário de Administração e
Finanças, Diran Almeida, a prefeitura de Barreiras realizou
um estudo para otimizar a aplicação dos recursos em caixa.
“Estamos nos empenhando ao máximo e fazendo inclusive
parcerias com a iniciativa privada para não estagnarmos os
projetos que irão beneficiar a população. Só para se ter
uma idéia, em termos reais, as principais transferências
do Governo Federal aos municípios caíram menos 12,2%
nos primeiros oito meses de 2009. A crise é tão grande,
que o equivalente a 1,6 bilhão de reais está a menos nos
cofres municipais”, ressaltou o secretário.
            Ao término da audiência a prefeita Jusmari solicitou
aos presentes para acessarem o site da Confederação
Nacional de Municípios. “No site www.dia23.cnm.org.br
estão disponibilizadas os endereços e telefones de todos
os parlamentares. Peço que todos enviem e-mails para que
esse movimento tenha um grande reflexo em todo Brasil.
Nós distribuímos também as cartilhas onde vocês podem
obter mais informações sobre a situação dos municípios.
Estamos fazendo a nossa parte para proporcionarmos de
fato a todos, a cidade que almejamos”, concluiu a prefeita.

Dia do Servidor será comemorado com
festa

Os servidores municipais terão um evento para
confraternizar a passagem do Dia do Servido
Público, 28. A Prefeitura, em parceria com o
Sindicato dos Servidores Municipais de Barreiras
– Sindsemb realiza o Servidor Fest, uma festa
dançante a partir das 22h de sexta-feira, 30, na
Magnum.
“O objetivo é unir os profissionais, confraternizar.
Uma homenagem e um momento de
descontração para aqueles que se dedicam às
funções públicas”, diz o presidente do Sindsemb,
Edson Vieira.
Os servidores filiados podem retirar os ingressos
na sede do Sindsemb. Outra cota será
disponibilizada pela Prefeitura para aqueles que
prestam serviços ao município. Em Barreiras há
cerca de três mil servidores trabalhando na
Prefeitura entre contratados e concursados.
Durante a festa a Prefeitura oferecerá
gratuitamente aos participantes, água e
refrigerante. A animação ficará por conta da
Banda Marcantes, de Goiânia.
Feriadão - O feriado do Dia do Servidor Público
foi transferido para a sexta-feira, 30 para emendar
com o do Dia de Finados, 02 de novembro,
segunda-feira próxima.
Informaçoes sobre a festa: Sindsemb - Travessa 19
de Maio, 95 (atrás da Prefeitura). Fone: 3612-2198
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Decreto No. 023 de 01 de setembro de 2009.

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Tabocas do Brejo Velho
CNPJ: 16.424.855/0001-80

EMENDA Nº 57, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009.

EMENDA Nº 57, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009 À LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO
VELHO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO,
Estado da Bahia, no uso de uma de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprova e eu promulgo a seguinte Emenda:
Altera o caput do art. 25, CAPITULO III, do FUNCIONAMENTO DA CÂMARA.

A Mesa da Câmara Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, nos termos
do art. 29, § 1º, da Lei Orgânica, promulga a seguinte Emenda ao texto da Lei Orgânica do Município:

Art. 1º - O caput do art. 25 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 25 – A Mesa da Câmara Municipal será composta de um Presidente, um Vice-
Presidente, um primeiro e segundo secretários, eleitos para o mandato de 2 (dois) anos, com direito
a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente. (NR)”

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Tabocas do Brejo Velho-BA, em
23 de outubro 2009.

JANILTON VALOIS DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara
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Longe da sala de aula, profissionais da Educação têm dia de lazer
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

“Uma programação maravilhosa, que correspondeu a várias necessidades dos professores, como saúde, informação e
entretenimento. Estou muito feliz e satisfeita com esse dia tão diferente”. As palavras são da diretora da Escola Deputada
Necy Novais, em Cabeceira Grande, Déa Eufrásia. Ela foi uma entre os 400 professores da sede e zona rural de São
Desidério e técnicos da secretaria de Educação que participaram da comemoração pela passagem do Dia do Professor
realizada na sexta-feira, 16, no Country Club Rio de Ondas, em Barreiras.
O evento faz parte do projeto Saúde Docente: Cidadania e Valorização Profissional, que objetiva garantir a efetividade do
processo de ensino e a aprendizagem dos alunos, por intermédio de ações de enaltecimento e valorização do profissional
de educação. As inovações na programação compõem o planejamento elaborado pela secretaria de Educação. Longe da
rotina da sala de aula, os professores tiveram um dia diferente, as margens do rio de Ondas. Sol, sombra e muita água
fresca.
Os profissionais da educação necessitam de lazer, saúde, entretenimento para que  possam desestressar. E nada melhor
do que um dia descontraído às margens do rio, em completa integração com a natureza”, declarou a secretária de educação,
Cátia Alencar.
Na programação, café da manhã, palestras como higiene vocal, brincadeiras, atendimento aos profissionais pelo Núcleo de
Saúde dos Trabalhadores (Cerest), teste de glicose e de tipagem sanguínea, oficina do corpo - um espaço reservado à
sessões de massoterapia, estética do corpo e análise dermatológica - e caixinha de sugestões para reformulação do Plano
de Carreira. A animação ficou por conta da dupla Welvys e Jefferson.
Para a professora Eli Oliveira da Silva, de Sítio Grande, “essa inovação do evento só vem nos acrescentar mais ânimo e
coragem para seguir firme no trabalho. Me sinto muito feliz porque os professores precisam desse reconhecimento”.
O Prefeito Zito Barbosa participou dos momentos de descontração e entretenimento. “A educação sempre foi prioridade em
nosso governo. Essa é uma inovação para o professor que merece mais saúde e assistência. A equipe da Saúde do Corpo
dará continuidade ao atendimento em São Desidério para que o professor se sinta mais preparado e motivado para encarar
a sala de aula”, afirmou Zito.

CONVITE - Seminário Oeste Bahia, em Feira de Santana.

Amigas e amigos,

O Dr. Clóvis Caribé, Professor da UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA, esta organizando um grande
seminário para discutir o Oeste da Bahia na UEFS, nos dias 04
e 05 de novembro. O convite é extensivo a quem tiver
interesse pela região.
Em anexo estou enviando a programação.
Vejam a programação em anexo como é interessante.
Para se inscrever, preencha a ficha anexa e envie diretamente
ao Professor Clóvis Caribé, que está organizando a atividade.

 
O e-mail dele é: cloviscaribe@uol.com.br
Vamos participar.
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