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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, Prefeitura Municipal de Buritirama e Prefeitura
Municipal de Ibotirama pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população docu-

mentos diversos para a devida prestação de  contas.

MERCANTIL FINANCEIRA
CNPJ- 33040601/0001-87

Rua rio de janeiro 654- centro- Cep- 30160-912
Belo Horizonte-Minas Gerais

PABX- 0XX-(31)3082-2394

CRÉDITO E AUTO FINANCIAMENTO, LIBERA VALORES PARA PESSOAS COMUNS, JURÍDICAS, APOSENTADOS,
AUTONOMOS, FUNCIONARIOS PUBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAIS.
SEM CONSULTA A SPC E SERASA,SEM AVALISTA, SEM ALIENAÇÃO.

PARA COMPRA DE IMOVEL, VEÍCULOS, MAQUINAS AGRICOLAS, CAMINHÕES,QUITAÇÃO DE DÍVIDAS, CAPITAL DE
GIRO ETC.

LIBERAÇÃO EM 24 HORAS DIRETO EM CONTA BANCÁRIA, SEM BUROCRÁCIA.

Servidores de São Desidério têm noite de
confraternização

 Mais de duas mil pessoas participaram do
evento

A noite de sábado, 19, foi marcada pela alegria
da confraternização de fim de ano dos servidores públicos
de São Desidério. O evento, realizado pela prefeitura,
contou com a participação de mais de duas mil pessoas
no Coliseu da Paz. As conquistas de 2009 foram
comemoradas e as expectativas para o próximo ano,
renovadas.

Segundo o vice-prefeito, Demir Barbosa, este
foi um momento marcante na história de São Desidério.
“Todos os funcionários públicos são responsáveis pela
grandiosidade do município, para mim é um privilégio
estar aqui e comemorar com todos este momento especial
e único”.

Além dos trabalhadores da sede,
funcionários de vários povoados do município
também estiveram presentes. O trabalho
desenvolvido pelos servidores foi destacado pelo
prefeito Zito Barbosa. “O empenho e o apoio de
todos, possibilita a transformação deste
município em um ótimo lugar para viver e
investir”.

Para o servidor Virgílio Rodrigues de
Souza, 2010 será um ano de conclusões. “Nós
queremos concretizar o que foi iniciado em 2009,
realizando um trabalho cada vez mais profissional
e eficaz”.

 Servidores da sede e dos povoados
particiapraram da confraternização

Prefeitura Municipal de
Serra Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73

Contrato nº 206/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada
e Construtora Araujo Silva Ltda., CNPJ.
04.198.085/0001-15. Objeto: execução de
obras e serviços na melhorias sanitárias
domiciliares, neste município de Serra
Dourada, atendo o pactuado no Convênio nº
0176/2007/FUNASA conforme planilhas e
especificações anexas ao Edital da Tomada
de Preço nº 024/2009. Valor Total de R$
206.899,37 (duzentos e seis mil e oitocentos
e noventa e nove reais e trinta e sete
centavos). Dotação Orçamentária:
02.03.000 – Secretaria de Obras e Serviços
Públicos; 1.007 – Construção, Recuperação
de Prédios Públicos e Casas Populares;
4.4.9.0.51 00 – Obras e Instalações.  Serra
Dourada – Bahia, 11 de dezembro de 2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
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Atos oficiais do executivo EDITAL
E D I T A L

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA

EXERCÍCIO DE 2010

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 jurídicas, 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 2010, 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 31 de janeiro de 2010, 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 CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep:
70.830-903. O protocolo das impugnações poderá ser
realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação
da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser
enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima
mencionado. 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.

Brasília, 3 de dezembro de 2009.

     Kátia Regina de Abreu
              Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIARAMA
ESTADO DA BAHIA

REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO
DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

Contrato n.° 003 de 18/03/2009

Contratante: Prefeitura Municipal de
Buritirama

Contratado: POSTO VALPE LTDA.
Objeto: Constitui objeto a aquisição de combustíveis
para veículos relacionados no Anexo I deste termo de
contrato.
Valor Global do Contrato: R$637.590,00 (seiscentos e
trinta e sete mil e quinhentos e noventa reais).
Vigência do Contrato – 12(doze) meses a partir da data
da assinatura do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 190/2009 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Ibotirama – CONTRATADO: SOCRATES DOURADO
ADVOGADOS ASSOCIADOS; OBJETO: prestação de serviços na ado-
ção de procedimento judicial e extrajudicial para pleitear junto ao INSS
os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição social sobre
exercentes de mandato eletivo realizada durante o período de fevereiro
de 1998 a setembro de 2004; Valor Total R$ 174.800,00 (cento e setenta
e quatro mil e oitocentos reais); Data de Assinatura: 30 de novembro de
2009. Wilson de Oliveira Leite – Prefeito Municipal – Ibotirama - Ba, Dezem-
bro de 2009.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 185/2009 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Ibotirama – CONTRATADO: JAMIL LESSA DE ARAUJO;
OBJETO: Aquisição de equipamentos, peças de reposição e suprimentos
de informática para desenvolvimento das ações do Projovem, Agente
de Cultura Viva Sou Capaz, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Projeto Dom
Tiago.com, Projeto Cacais.com, Gestão do Programa Municipal
Bolsa Família, Secretaria Municipal de Ação Social e Colegiado de Gestão
Micro Regional da Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de
materiais diversos e peças para reparo de equipamentos para a Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, deste município; Valor Total R$ 10.918,00 (dez
mil, novecentos e dezoito reais); Data de Assinatura: 25 de novembro
de 2009. Wilson de Oliveira Leite – Prefeito Municipal – Ibotirama - Ba,
Dezembro 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
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Vêm aí os festejos de final de ano
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Brasil pode ter nova epidemia de
dengue em 2010, alertam especialistas

Ana Sachs
Do UOL Notícias
Em São Paulo

O Brasil corre grande risco de viver uma nova epidemia de
dengue em 2010. A opinião é de especialistas consultados pelo
UOL Notícias, que apontam a falta de ações de combate à doença.
“É muito provável termos uma epidemia se as prefeituras não se
sensibilizarem, pois a doença já está se prenunciando”, aponta o
epidemiologista José Ricardo Pio Marins, da Universidade de Brasília
(UnB). “A dengue é um doença muito difícil de se controlar. Se as
prefeituras não cuidarem, pode acabar ocorrendo uma epidemia de
maior monta”, diz ainda o epidemiologista Roberto Medronho,
chefe do departamento de medicina preventiva da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Relatório divulgado no fim de novembro pelo Ministério
da Saúde apontou um aumento de 47% - de 76 para 112 - no
número de cidades com altos índices de infestação por larvas do
Aedes aegypti (mosquito transmissor da doença) neste ano, em
comparação com 2008. Os dados, coletados entre outubro e
novembro últimos, dispararam o alerta de um possível surto da
doença em 102 cidades, incluindo 17 capitais, e colocaram no nível
de risco outras 10 cidades (ver tabelas).

A presença em excesso das larvas nos meses que antecedem
o verão pode significar um alto risco de epidemia da doença. Entre
janeiro e maio, devido às altas temperaturas, o ciclo de
desenvolvimento do Aedes aegypti cai de 30 para 12 dias. Ou seja,
a população do mosquito pode crescer rapidamente. Segundo o
ministério, 70% dos casos de dengue ocorrem neste período

Medidas de prevenção contra a
dengue

Manter a caixa d’água, tonéis e barris ou outros
recipientes que armazenam água totalmente tampados e
limpos na sua parte interna (lavados com escova e sabão
semanalmente).

Deve-se remover tudo o que possa impedir a água
de correr pelas calhas e não deixar a água da chuva
acumular
sobre as lajes.
No caso dos vazos de plan-
tas, até a borda, os pati-
nhos da planta, lavar a
mesmo com escova, água
e sabão, pelo menos uma
vez por semana, fazendo
o mesmo com vasos de
plantas aquáticas.

Jogar no lixo todo objeto que possa acumular água,
com potes, latas e garrafas vazias.
Colocar o lixo em sacos pláticos, fechar bem esses sacos
e deixá-los foram do alcance de animais. Mater lixeiras bem
fechadas.

Vereadores discutem Lei Orçamentária e
Plano Plurianual para os próximos anos

CÂMARA MUNICIAPL DE BARREIRAS

A Lei Orçamentária para o
exercício financeiro de 2010 e o
Plano Plurianual de Barreiras
está em discussão na Câmara de
Vereadores. O valor do
orçamento para o próximo ano
foi contabilizado em R$
144.225.893,92 (Cento e
quarenta e quatro milhões,
duzentos e vinte e cinco mil,
oitocentos e noventa e três reais
e noventa e dois centavos. O
valor do orçamento do ano
passado foi de R$ 140.500.000,00
(Cento e quarenta milhões e
quinhentos mil reais).
Os vereadores debatem
importantes projetos que serão
consolidados na área de saúde,
educação, saneamento básico e
assistência social. Estas ações
têm a finalidade de fortalecer a
rede familiar comunitária,
combater a vulnerabilidade
social, com a ampliação do
acesso aos serviços
especializados e qualificar os
sistemas públicos, para
proporcionar melhor qualidade
de vida à população.
Dentre as ações previstas, há
valores no orçamento para
pavimentação e urbanização de
vias públicas, construção e
ampliação do sistema de
drenagem pluvial, ampliação,

drenagem pluvial, ampliação,
reforma e manutenção dos
cemitérios públicos,
implementação do programa de
endereçamento postal,
implantação e regularização
fundiária do município etc.
Nesta área de melhoria dos
serviços públicos, foi orçado
um valor total de R$ 16 milhões.
Para cada área há um total
orçado e valores específicos
discriminando para cada
serviço.
A Lei Orçamentária estima a
receita e fixa a despesa do
orçamento anual do município
para o exercício financeiro,
compreendendo o Orçamento
Fiscal referente aos Poderes
Legislativo e Executivo, seus
órgãos, entidades e fundos da
administração direta e indireta,
além do Orçamento da
Seguridade Social, abrangendo
todas as entidades e órgãos a
ele vinculados, bem como os
fundos instituídos e mantidos
pelo Poder Público.

A construção do Plano
Plurianual Municipal, PPA 2010-
2013 foi realizada em três plenárias
com representantes da sociedade, a
última plenária aconteceu na Câmara
de Vereadores, no dia 26 de agosto,
na qual foram apontadas pelos
participantes as áreas com maior
necessidade, que é a saúde e a
infraestrutura.


