
           ANO  I V  Nº 695 Avenida   ACM 650- 2ª Andar- Sala 202-(Prédio da Indusmaq) Centro -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76     13 de agosto  de 2010

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 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.

Barreiras está habilitada a receber o Caminhão Feira do
Peixe

O Governo Municipal por meio do Setor Tributário, Coordenadoria de Indústria, Comér-
cio e Serviço – CINCOSE, e a Secretaria do Trabalho e Promoção Social, executou o
projeto do Programa Feira do Peixe, do Governo Federal, onde Barreiras foi habilitada
provisoriamente a ser contemplada com um caminhão que vai facilitar a comercialização
dos pescadores no município.

O projeto visa fomentar a melhoria da infraestrutura e distribuição da mercadoria no
intuito em dar suporte para que o produtor de pescado possa comercializar o seu produto
com segurança e eficácia ao consumidor. Com essa vantagem, o piscicultor aumenta o
ganho de sua comercialização.

Das 64 propostas que foram encaminhadas ao Ministério da Pesca e Aquicultura -
MPA, 60 foram classificadas. Dentre elas, o município de Barreiras foi classificado na 36°
colocação.

Segundo Amanda Sá Teles, coordenadora do setor tributário da prefeitura de Barreiras,
foi ouvindo o programa “A voz do Brasil”, do Governo Federal, que ficou conhecendo o
projeto do MPA para o Programa do Caminhão Feira. “Falei com a prefeita sobre esse
projeto, ela concordou em assinar e através da parceria do coordenador da CINCOSE,
Carlos Costa e da assistente social, Geisa Ribeiro, pudemos analisar e enviar o projeto no
prazo determinado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura” disse.

O processo de análise das propostas enviadas ao MPA, foi feita na Esplanada dos
Ministérios, dia 29 de julho. A formação da Nota de Classificação e a somatória simples dos
valores atribuídos aos parâmetros previstos no edital, foi o procedimento adotado pela
Comissão para selecionar as entidades para a fase de habilitação. O valor máximo de
pontos para Órgãos da Administração Pública é de 315. Barreiras obteve 94 pontos.

“Essa é mais uma conquista do nosso empenho para a concretização do trabalho dos
pescadores que ganham a vida com o esforço de sua atividade justa e honesta. Faremos
muito mais no que diz respeito à manutenção e qualificação dos trabalhadores de nossa
terra” disse o coordenador de indústria, comércio e serviço, Carlos Costa.

RESULTADO - O resultado final será submetido à análise técnicas feita pelo MPA ajus-
tados às normas de enquadramento utilizadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura pro-
vavelmente na data de 24 de agosto do corrente ano. Com a contemplação, Barreiras terá
um caminhão que irá beneficiar tanto o consumidor quanto os criadores de peixes.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº. 136/2010
PROCESSO Nº. 013/2010
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Canápolis; CONTRATADO: CONSTRUTORA
CANAPOLENSE SOUZA QUEIROZ LTDA; OBJETO: Prestação de serviços de
pavimentação de Ruas nesta cidade de Canápolis – Bahia. VALOR GLOBAL: R$
199.687,15 (Cento e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e sete e quinze
centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 002.05.00 – DIVISÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS; 15.451.052.1.121 – Pavimentação de Logradouros;
4.4.9.51.00 – Obras e Instalações; ASSINATURA: Canápolis – Bahia, 13 de Agosto
de 2010; VIGENCIA: 13 de agosto a 13 de Outubro de 2010.

Governo Cidade Mãe discute ações para o
desenvolvimento das indústrias de Barreiras

Reuniram-se no gabinete da prefeitura de Barreiras, empresários in-
dustriais do município representado pelo Centro das Indústrias do Oeste
da Bahia - CIOB, para discutirem propostas que visam a alavancar o
desenvolvimento das indústrias no município. A reunião ocorreu no dia
10, às 18h, contando com a presença da prefeita Jusmari Oliveira, do
coordenador de indústria, comércio e serviço – CINCOSE, Carlos Cos-
ta, do presidente do CIOB, Pedro Tassi e a presença do assessor do
CIOB, Paulo Baqueiro.

Dentre várias solicitações feitas pelos empresários, destaca-se a
concessão das escrituras dos terrenos que já foram pagos e que depen-
dem da aprovação da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e
Comercial – Sudic, para que possam adquirir o documento de seu imóvel.
“Como disse a prefeita Jusmari, precisamos entrar em contato com a
autoridade competente em Salvador e procurar resolver essa situação o
mais breve. Queremos que nossos empresários tenham suas escrituras
em mãos.” Disse Carlos Costa.
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São Desidério em breve terá uma Liga Desportiva

A Seleção de São Desidério está na semifinal do Campeonato Intermunicipal do
Oeste, onde enfrentará a equipe de Mansidão no próximo domingo, na cidade de
Catolândia. Se passar para a final, a disputa só poderá acontecer se São Desidério
constituir uma liga desportiva.

Para agilizar o processo de criação, o secretário de Esporte, Cultura e Lazer con-
vocou uma reunião com representantes da comissão da seleção, diretoria do departa-
mento de esportes, presidente da Sociedade Desportiva do São Francisco – SODESF,
Dionísio Tremura e o vice-presidente, Deusdete Vilas-Boas.

Os trabalhos de criação já começaram a partir de critérios exigidos pela Federa-
ção Baiana de Esportes. Dentre as exigências está a criação de bandeira e escudo da
liga utilizando as cores oficiais do município, contratação de advogado e registro de no
mínimo dois times profissionais do município.

“A criação da Liga de São Desidério é sem dúvida a concretização de um sonho
antigo, tanto minha, quanto do prefeito Zito Barbosa, e com isso o esporte daqui só
tem a ganhar, estamos fazendo um resgate do nosso futebol”. Afirma o secretário
João Neres.

Liga desportiva – “É uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos de
caráter desportivo, com personalidade jurídica e patrimônio distinto dos seus filiados,
com sede e foro no município. E tem por objetivo, dirigir, difundir fomentar e aprimorar
a prática do esporte no município, promover competições e entre outros”. Explica
Deusdete Vilas-Boas.

Como é uma instituição sem fins lucrativos, o secretário João Neres diz que parce-
ria entre o departamento de esportes através da Secretaria de Esportes, Cultura e
Lazer, irá apoiar a liga, fazendo uma parceria com os convênios.
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