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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 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.

Prefeitura de Barreiras decreta Luto Oficial

A Prefeita Jusmari Oliveira decretou hoje, 17, luto oficial em Barreiras, por três
dias, pelo falecimento do Bispo Diocesano Dom Ricardo Weberberger, que morreu
na madrugada dessa terça, no Hospital Central da cidade austríaca de Lins. Após a
retirada de um tumor no cérebro, Dom Ricardo estava realizando sessões de
quimioterapia e radioterapia.

“O Governo Municipal se solidariza com todos os barreirenses e considera que
o seu exemplo deve ser lembrado sempre como estímulo ao combate à pobreza e
desigualdades sociais em toda região Oeste da Bahia”, afirmou a prefeita Jusmari
Oliveira.

Dom Ricardo Weberberger foi o primeiro Bispo Diocesano de Barreiras, nomea-
do pelo Papa João Paulo II, após criar a nova Diocese em 21 de maio de 1979.
Nasceu em 05 de setembro de 1939 na cidade de Leonfelden – Áustria, onde foi
ordenado sacerdote em 15 de julho de 1964. Chegou ao município de Barreiras em
24 de fevereiro de 1974 e recebeu a Ordenação Episcopal em 11 de julho de 1979.
Dom Ricardo era Doutor em Teologia e Psicologia e Mestre em Filosofia. Seu lema
era: “Redentor do Homem – Jesus Cristo”.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PMC

Ato de publicação de processo licitatório, conforme
determinações abaixo descritas.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canápolis, no uso de suas
atribuições legais, vem através do presente tornar publico o processo licitatório Carta Convite de nº.
013/2010, tendo como abjeto a prestação de serviços de assessoria na realização e execução de
processo seletivo para provimento, em caráter permanente, de vagas no quadro de servidores efetivos,
que se realizará no dia 25 de Agosto de 2010 às 09:00 horas, na sala de licitação da Prefeitura Munici-
pal de Canápolis conforme especificações contidas no Anexo I do Edital / Convite.

Os citados envelopes deverão ser apresentados, lacrados e endereçados, conforme especificação
contidas no Edital/Convite.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Canápolis.
Avenida Faustino de Queiroz, s/n, Centro.
Canápolis - Bahia.
CEP: 47.730-000

Quaisquer dúvidas referente a esta Carta Convite ou seus anexos deverá ser esclarecidos junto a
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado.

Canapolis - Bahia, 17 de Agosto de 2010.

Vanessa de Souza Santos
- PRESIDENTE -
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Sociedade será ouvida na criação do Plano Municipal de
Saneamento

Nesta quinta e sexta-feira Barreiras abrirá espaço para o diálogo acerca da cons-
trução do Plano Municipal de Saneamento. Uma oficina pública reunirá representantes
das associações de bairros e de 65 comunidades da zona rural do município. Durante
o evento, realizado no Centro Cultural das 8h às 18h, será apresentado um diagnóstico
inicial realizado junto às localidades, que aponta dados referentes às necessidades de
serviços de água e esgotamento.

“É uma oportunidade que as pessoas têm para avaliar esse levantamento que está
sendo realizado. Normalmente se melhora muito o material”, diz o coordenador geral
do programa, Jenner Pitombo. Segundo ele, as sugestões e idéias da população ser-
virão para adaptar o material. “A complementação de dados é fundamental para validar
o diagnóstico, e dessa forma, credenciar o município a obter financiamentos e recur-
sos destinados ao saneamento”.

O diagnóstico foi realizado pela Fundação Escola Politécnica - UFBA, fundação
contratada pela Embasa para compor os Estudos de Base para a Elaboração do Plano
Municipal de Saneamento. Essa validação deverá ser feita através dos representantes
das comunidades locais, onde a presença de todos constitui em evidência legal exigida
pela Lei Nacional de Saneamento 11.445/2007 Artigo 2, Inciso 10 que estabelece o
Controle Social como requisito fundamental à aprovação do referido Plano.

Ações prévias – Na terça-feira, 17, três reuniões prévias sobre o Plano Municipal
de Saneamento serão realizadas em Barreiras. Pela manhã, das 8h ao meio dia na
sede do Condema a proposta será apresentada a representantes de organizações
não governamentais. À tarde, no IFBA, o evento será destinado a representantes de
órgãos de classe, como AIBA, AEAB e CREA. E à noite, para associados do Rotary
Clube de Barreiras.
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