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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 Mansidão e  Prefeitura
Municipal de São Desidério  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

Prefeito de São Desidério afasta
funcionários denunciados no Bolsa Família

O prefeito de São Desidério, Zito Barbosa, após receber ofício da
Promotoria de Justiça do Município relatando possíveis irregularidades
no recebimento de benefícios do Programa Bolsa Família, determinou,
em nome da transparência administrativa, o afastamento temporário de
três funcionários da prefeitura: o secretário de Meio Ambiente e Turismo,
Demósthenes Silva Nunes, a professora Maria Evilene da Costa Lopes e
administrador de núcleo populacional, Alcivando José de Souza, que
teriam dependentes cadastrados no programa.

Considerando a necessária e correta apuração dos fatos, a
administração municipal resolveu afastar ainda, um quarto servidor
público, Rodinei Martins Sudré que durante quatro anos respondeu pela
coordenação do programa no município e foi responsável pelo cadastro
realizado, no qual são apontadas as irregularidades.

Outra medida adotada pela atual administração foi a instauração
de uma comissão de sindicância que terá o prazo de 15 dias para apurar
os fatos. As conclusões serão remetidas à Promotoria Pública e, se
constatada a veracidade das acusações, serão instaurados processos
administrativos disciplinares, seguidos de demissão dos envolvidos, a
bem do serviço público.

Por fim, a administração de São Desidério solicitou, de imediato,
uma vasta e completa averiguação das informações do Programa Bolsa
Família, a fim de apurar a situação ora corrente.

NOTA  À IMPRENSAAudiência pública avalia trimestre da

Saúde em Luís Eduardo Magalhães

Nesta quinta-feira, 03 de setembro, às 15h a

Secretaria de Saúde de Luís Eduardo Magalhães realiza na

plenária da Câmara de Vereadores, audiência pública para

apresentação do relatório de gestão trimestral, referente aos

meses de abril, maio e junho de 2009.

Vale lembrar que no dia 27 de maio do corrente ano,

a Secretaria de Saúde prestou contas dos três primeiros

meses do ano, também em audiência realizada na câmara de

vereadores.

A realização de audiências públicas trimestrais para

prestação de contas cumpre o determinado pela LEI nº 8.689

de 27 de junho de 1993, e também pelo Decreto N° 1651 de

28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional

de Auditoria no âmbito do SUS. Na oportunidade a Diretora de

Planejamento, Controle e Avaliação da secretária de saúde,

Érica Quesado vai apresentar o desempenho contábil e

financeiro da secretaria e outros indicadores da saúde do

município.

O evento vai contar com a presença do prefeito

Humberto Santa Cruz, da secretária de Saúde, Maira de

Andrada e dos vereadores do município.

O que: Audiência Pública para apresentação do

Relatório de Gestão Trimestral (Abril a Junho de 2009)

Quando: Quinta-feira, 03 de setembro

Onde: Plenária da Câmara de Vereadores de Luís

Eduardo Magalhães, a partir das 15h

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

AVISOS DE LICITAÇÕES
Pregão Presencial 002/2009

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, torna
público a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2009
que receberá propostas para aquisição de dois tanques de
resfriamento de leite para este Município, atendendo o pactuado
no Contrato de Repasse nº 0199371-73/2006/MDA/CAIXA,
conforme Edital e anexos, no dia 15/09/2009 às 14:00 horas.
Leis nº.10.520/2002 e 8.666/1993 e demais normas
complementares. O Edital na integra poderá ser lido e obtido na
Rua Maria Mendes da Silva, 612 / Sala de Licitações – Serra
Dourada – Bahia – CEP. 47.740-000. Mais informações pelos
telefones nº (77) 3686-2079 e 3686 2385 no horário das 08:00 às
14:00 horas. Serra Dourada – Bahia, 26/08/2009. Edivaldo Reis
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PREFEITURA MUNICIPAL SERRA DOURADA

        ATOS OFICIAIS  ADMINISTRTIVOS

Tomada de Preço nº 021/
2009.

A Prefeitura Municipal de Serra
Dourada, Estado da Bahia,
torna público a licitação na
modalidade Tomada de Preço
nº 021/2009 que receberá
propostas para execução de
obras e serviços na construção
de dois abrigos para instalação
de tanques de resfriamento de
leite neste Município,
atendendo o pactuado no
Contrato de Repasse nº
0199371-73/2006/MDA/CAIXA,
conforme Edital e anexos, no
dia 15/09/2009 às 09:00 horas.
Lei nº 8.666/1993. O Edital na
integra poderá ser lido e obtido
na Rua Maria Mendes da Silva,
612 / Sala de Licitações – Serra
Dourada – Bahia – CEP.
47.740-000. Mais informações
pelos telefones nº (77) 3686-
2079 e 3686 2385 no horário
das 08:00 às 14:00 horas.
Serra Dourada – Bahia, 26/08/
2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.

Tomada de Preço nº 022/
2009.

A Prefeitura Municipal de
Serra Dourada, Estado da
Bahia, torna público a
licitação na modalidade
Tomada de Preço nº 022/2009
que receberá propostas para
execução da ação Melhoria
Habitacional para Controle da
Doença de Chagas
atendendo o pactuado no TC/
PAC-0669/07, conforme
Edital e anexos, no dia 16/09/
2009 às 10:00 horas. Lei nº
8.666/1993 e demais normas
complementares. O Edital na
integra poderá ser lido e
obtido na Rua Maria Mendes
da Silva, 612 / Sala de
Licitações – Serra Dourada –
Bahia – CEP. 47.740-000.
Mais informações pelos
telefones nº (77) 3686-2079 e
3686 2385 no horário das
08:00 às 14:00 horas. Serra
Dourada – Bahia, 26/08/2009.
Enilson Fagundes Camelo –
Prefeito Municipal.

Pedido de Licença de Operação

Strobel S/A Agricultura e Pecuária , CNPJ;
00.417.158/0001-61 , torna público que está
requerendo ao Instituto do Meio Ambiente –
IMA a Licença de Operação (LO), para atividade
de agricultura em regime de sequeiro nas
fazendas Santa Maria.Lotes,  26,27,28,29,30 e
30 e Guarita I,II,III,IV(Matrículas respectivas
571,572,573,574,575,576,577,578,579 e 580),
localizada na Região da Garganta,município de
Formosa do Rio Preto-BA.

Petrônio Silva
Procurador

PREFEITURA MUNICIPAL  DE MANSIDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
        TOMADA DE PREÇOS N° 003/2009

A Prefeitura do Município de Mansidão - BA comunica
que realizará Tomada de Preço n° 003/2009, Proc. Adm.
N°. 050/2009, objetivando a Contratação de empresa
do ramo de Construção Civil para execução de serviços
de implantação da rede de Distribuição e ligações
domiciliares do sistema de abastecimento de água da sede
do Município de Mansidão. As propostas serão entregues
no dia 18 de setembro de 2009, as 9:00 horas. Este Edital
está a disposição na sala da Comissão Permanente de
Licitação , no horário das 9:00 às 11:00 e 15:00 às
17:00h, e poderá ser adquirido pessoalmente no
endereço: Rua Capitão Manoel Remígio, n° 80, Centro-
Mansidão - BA- CEP – 47.160-000 – Tel: 77 – 3641-
2118 Solimar Sene de Oliveira – Presidente da CPL.

    Jusmari, Lula e Wagner asseguram
Esgotamento Sanitário para Barreiras

Por Tiago Lira
Nessa quarta ,02, às 13horas, a Prefeita Jusmari Oliveira estará reunida em
Brasília, no Itamaratí, com o Governador Jaques Wagner e o Presidente
Lula para a assinatura do contrato de execução da obra de Esgotamento
Sanitário de Barreiras.
“A nossa luta valeu a pena. Essa grande obra quase foi perdida pela gestão
passada, por causa de um simples capricho político. Com saúde não se
brinca. O povo de Barreiras anseia há anos pelo esgotamento sanitário.
Agradecemos ao engajamento do governador Jaques Wagner, que foi nosso
grande parceiro e ao Presidente Lula, que assegurará a maior parte dos
recursos para a execução do esgotamento sanitário de Barreiras”, comentou
a Prefeita Jusmari Oliveira.
De acordo com a prefeita o Governo Federal investirá 76 milhões de reais,
a contra- partida do Governo do Estado será 20% desse valor, o que gerará
um investimento total de mais de 90 milhões de reais.
“Essa é uma conquista de todos nós. O esgotamento sanitário será com
certeza a obra mais importante dos últimos 20 anos. Ela marcará o começo
da grande transformação que iremos realizar em Barreiras”, comentou a
prefeita Jusmari Oliveira.
Encontro com Secretário de Indústria e Comércio da Bahia
A Prefeita Jusmari Oliveira estará reunida hoje ,01, em Salvador, com o
Secretário Estadual de Indústria, Comércio e Mineração da Bahia, James
Correia. O objetivo do encontro é buscar apoio do Governo do Estado para
a implantação em Barreiras de um pólo têxtil.
“Já temos a confirmação de três grandes indústrias do segmento que se
instalarão em nossa cidade. Porém, estamos lutando em busca da implantação
de um pólo têxtil. Para isso, a parceria com o Governo do Estado é
fundamental. Toda a economia da região será beneficiada com a geração de
centenas empregos diretos e indiretos”, disse a Prefeita Jusmari Oliveira.


