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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 Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
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

Novas fontes que podem transformar
o mundo

A maior parte das energias geradas no
mundo vem dos combustíveis fósseis.
Para serem transformados em energia,
esses combustíveis são queimados,
fator que o torna altamente poluente. A
solução encontrada está na utilização de
fontes renováveis de energia, obtidas de
fontes naturais e que possuem a
capacidade de se regenerar.

Essas fontes surgiram como
alternativas viáveis para combater
problemas relacionados à degradação
ambiental e à escassez dos
combustíveis fósseis. Estima-se que
eles possam chegar ao fim em 40 anos,
o que leva governos e sociedade a
repensarem a necessidade de usufruir
corretamente desse tipo de energia e
optarem pelas fontes renováveis.

Os combustíveis fósseis são
acumulações de seres vivos que viveram
há milhões de anos e que foram
fossilizados formando carvão ou
hidrocarboneto. Eles podem ser
utilizados em sua forma sólida, a
exemplo do carvão, líquida como o
petróleo ou gasosa através do gás
natural.

De acordo com o geólogo e professor
do Centro Federal de Educação
Tecnológica da Bahia em Barreiras
(Cefet – Barreiras), Robson Dantas, o

Opções - A energia dos ventos é
amplamente disponível, possui baixo
impacto ambiental e é limpa, pois não emite
gás carbônico. No Nordeste o potencial de
energia eólica está estimado em seis mil
MW. Outros exemplos de energias
renováveis são a solar (através de placas
solares), biomassa (produzido com bagaço
de cana, casca de arroz, cavaco de madeira
e lixo) e maré-motriz (força da maré), todas
consideradas ambientalmente corretas.
Segundo Robson Dantas, um dos fatores
que levam à não utilização dessas energias
está relacionado ao elevado custo de
instalação.
“Para recompensar o investimento nestas
fontes, os custos de manutenção são
pequenos, além do baixo nível de poluição”,
afirma.
Também existem os biocombustíveis
obtidos através da soja, mamona e girassol.
O geólogo afirma que é preciso ter cuidado,
pois o cerrado está sendo degradado em
detrimento da expansão agrícola. “Neste
caso é necessário o monitoramento para
que essa fonte de energia renovável não se
torne um problema, mas sim uma
alternativa”, avalia.

No Brasil 90% da energia elétrica é gerada
em usinas hidrelétricas. Elas provocam
grande impacto ambiental como o
alagamento de áreas, a perda da
biodiversidade, a remoção de famílias, a
morte de tradições e costumes. A utilização
das fontes alternativas é a única saída para
a resolução desses problemas. Para

. Para Robson Dantas, quando se fala
em energia alternativa é preciso
conciliar algo que é muito difícil
desenvolvimento econômico com
desenvolvimento sustentável. “Talvez
essa seja o maior desafio da
humanidade”. (Jackeline Bispo/
Ascom Instituto Bioeste)07/01/2009 –
O Estado de São PauloEmissão de
gás carbônico no País vai triplicar até
2017Se por um lado a área ambiental
do governo firma compromissos para
reduzir as emissões de gás carbônico
por meio da queda do desmatamento,
do outro o planejamento do setor
elétrico prevê mais geração
termoelétrica, considerada uma
energia mais poluente. Análises de
técnicos do próprio governo indicam
que as emissões de CO2 dessas
novas usinas saltarão dos atuais 14
milhões de toneladas para 39 milhões
em 2017.A ex-ministra do Meio
Ambiente Marina Silva, senadora pelo
PT do Acre, está preocupada com as
projeções do governo de aumentar a
produção de energia em usinas
termoelétricas, principalmente as
movidas a óleo combustível.
“Estamos na contramão da Europa e
do que deverá acontecer nos Estados
Unidos com a posse do Barack
Obama”, disse.A nova versão do Plano
Decenal de Expansão da Energia, que
traça as metas para o setor de 2008-
2017, projeta que a capacidade de
geração do País terá de saltar dos
atuais 99,7 mil megawatts (MW) para
154,7 mil MW. Desse acréscimo, cerca
de 20,8 mil MW deverão ser gerados
em usinas termoelétricas de diversos
tipos, como nuclear, a gás, carvão,
diesel, óleo combustível ou biomassa.
A previsão do governo para a produção
de energia em usinas movidas a óleo
combustível - mais caras e poluentes
- é de cerca de 40 novas térmicas até
2017. (O Estado de São Paulo)
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo

Velho, pôr sua Comissão Permanente de

Licitação, torna publico no dia 02/02/2009, às

11:30h. no endereço: Praça Municipal, 86

Centro em Tabocas do Brejo Velho-Ba, serão

recebidas propostas relativas à CARTA

CONVITE  nº 003/2009, tendo como objeto à

aquisição dos serviços Reforma das  Escolas

da sede e do interior do Município, neste

Município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia,

e reforma do prédio-sede desta Prefeitura

Municipal.

Poderão participar da licitação as
entidades que tiverem especialidades
correspondentes e manifestarem interesse com
antecedência de 24h00min da apresentação das
propostas.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos
no setor de Licitação deste município.
Tabocas do Brejo Velho – BA, 23 de janeiro
de 2009.

José de Deus Reis
Presidente da Comissão de Licitação

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 006/2009
Contratante: Câmara Municipal de Serra Dourada
Contratado: Edilson Pereira Almeida
Objeto: Execução de Serviços Advocatícios
Valor: R$ 7.650,00
Vigência: 02/02/2009 a 31/04/2009.

Serra Dourada – BA, 23 de
janeiro de 2009.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão  Presencial

A Prefeitura Municipal de
Tabocas do Brejo Velho comunica que
realizará Pregão Presencial n.º 003/
2009, no dia 04/02/2009 às
10h00minh. Objeto: à aquisição de
gêneros alimentícios destinados a
merenda escolar deste município. O
edital está à disposição na sala da CPL,
das 08: 00 as 12h00minh e poderá ser
adquirido através de solicitação por
escrito ou pessoalmente. Maiores
informações na sala da CPL, situada à
Praça Municipal, 86 - Prédio Sede da
Prefeitura Municipal, Publique-se em
23 de janeiro de 2008.  Leonor F.
Diamantino – Pregoeiro Municipal.


