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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 Brejolândia, Prefeitura
Municipal de Serra Dourada e Prefeitura Municipal de São Desidério zelando pela transparência  das contas públi-

cas 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº  183/2009.
Modalidade: Dispensa de
Licitação nº 035/2009
A Prefeitura Municipal de
Serra Dourada e Alda Jesus
Araujo, CPF. 248.017.981-87.
Objeto: prestação de serviços na
locação de um imóvel tipo
residencial, na Rua Getúlio
Vargas, s/n, nesta cidade de Serra
Dourada – Bahia – CEP. 47.740-
000 que funcionará para apoio à
educação conforme programação
da Secretaria. Valor Total de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos
reais). Dotação Orçamentária:
02.04-000 – Secretaria da
Educação e Cultura; Projeto –
2.019 – Manutenção do Ensino
Fundamental – Recursos Próprios;
Elemento – 3.3.9.0.36 00 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa
Física. Serra Dourada, Agosto de
2009. Enilson Fagundes Camelo
– Prefeito Municipal.

Contrato nº 184/2009.
Modalidade: Inexigibilidade nº
059/2009
A Prefeitura Municipal de
Serra Dourada e Bruno
Gustavo Cordeiro Peixoto,
CPF. 003.909.895-84. Objeto:
prestação de serviços no
acompanhamento e coordenação
do controle de endemias,
conforme programação da
Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Total  de R$ 14.040,00
(quatorze mil e quarenta reais).
Dotação Orçamentária:
02.06.000 – Secretaria da Saúde;
2.037– Manutenção do Fundo
Municipal de Saúde-SUS;
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Física.
Serra Dourada, Agosto de 2009.
Enilson Fagundes Camelo –
Prefeito Municipal.

Contrato nº 185/2009.
Modalidade: Dispensa nº
036/2009.
A Prefeitura Municipal de
Serra Dourada e DR Eventos
e Publicidade Ltda., CNPJ.
09.212.401/0001-80. Objeto:
prestação de serviços na
locação de carro de som (por
hora) para divulgação de atos
oficiais de acordo necessidade
/ programação da Secretaria
de Administração. Valor Total
de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Dotação Orçamentária:
02.02.000 – Secretaria da
Saúde; 2.003– Manutenção dos
Serviços de Administração e
Finanças; 3.3.9.0.39 00 –
Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica. Serra
Dourada, Agosto de 2009.
Enilson Fagundes Camelo –
Prefeito Municipal.

Contrato nº 186/2009.
Modalidade: Inexigibilidade nº
060/2009.
A Prefeitura Municipal de
Serra Dourada e Raulfe Macedo
dos Santos, CPF. 042.059.815-46.
Objeto: Prestação de serviços de
instrutor de teclado para crianças
e adolescentes da Sede, conforme
a programação da Secretaria de
Assistência Social. Valor Total de
R$ 2.820,00 (dois mil e oitocentos
e vinte reais). Dotação
Orçamentária:  02.05-000 –
Secretaria de Assistência Social;
Atividade Projeto: 2.031 –
Manutenção de Atividades Sócio-
Educativo Para Criança,
Adolescentes e PDD; Elemento:
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física. Serra
Dourada,Agosto  de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Atividades para Semana do Estudante
movimenta São Desidério

“Temos Mil Razões para Viver”, este é o tema que será explorado na
semana do estudante em São Desidério. Pela primeira vez as secretarias de
Cultura, Esporte e Lazer, de Educação, de Saúde, de Meio Ambiente e Turismo
e de Assistência Social estarão unidas para possibilitar a realização e exposição
de atividades estudantis em cinco dias de programação.

De 10 a 14 de agosto 12 escolas estaduais, municipais e particulares
de ensino fundamental e médio serão beneficiadas pelo projeto. Palestras,
cine cultura, parque infantil, teatro, recital de poesias, sarau serão realizados
para homenagear os educandos do município.

O projeto ainda reserva premiações para aqueles que se destacarem
durante as atividades. Tudo preparado para valorizar as particularidades e
habilidades culturais dos alunos, é o que afirma o diretor de cultura, Vanderlino
Barbosa. “Esperamos despertar nos nossos educandos valores morais e éticos”,
afirma.

Programação:
Dia 10.08 – Cine Cultura no Centro Cultural Celso Barbosa
– 8h às 12h e 14h às 17h com alunos do Ensino Médio
Dia 11.08 – Palestra “Valores” no Centro Cultural Celso
Rodrigues - 8h e 14h com alunos do Ensino Médio
Parque Infantil na Orla da Barragem – 8h às 10h e das 15h
às 17h com alunos do Ensino Fundamental Menor
Dia 12.08 – Recital de Poesia no Centro Cultural Celso
Barbosa – 14h com alunos do Ensino Fundamental Menor
e Maior e Ensino Médio
Dia 13.08 – Arte Cênica (teatro) no Centro Cultural Celso
Barbosa – 14h com alunos do Ensino Fundamental Menor
e Maior e Ensino Médio
Dia 14.08 – Caminhada ecológica seguida de palestra na
Orla da Barragem – 8h e 16h com alunos do Ensino
Fundamental
Palestra sobre saúde na Praça do Mercado – 8h às 12h e
14h às 17h com alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio
Exposição dos trabalhos de pintura e artesanato
desenvolvidos por alunos na Biblioteca Pública – 8h às 12h
e 14hàs 17h
Premiação das modalidades teatro e poesia – 19h
Sarau Sexta na Orla com alunos cantores e artistas da terra
– 19h
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

DECRETO Nº20, de  07 Agosto de 2009

Convoca a III- Conferência Municipal de Assistência Social.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, em conjunto com o Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e,
considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a
implementação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a III- Conferência Municipal de Assistência Social,
a ser realizado no dia 05 de Agosto de 2009, tendo como tema central:
“Participação e Controle Social no SUAS”.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por
conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de
assistência social.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brejolândia, Agosto 2009.

   ______________________________________________
 Edézio Nunes Bastos

Prefeito Municipal de Brejolândia
_____________________________________________
                          Phabiane Castro Costa
            Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

A Fazendas Shalon I, Shalon II, Shalon III e Shalon IV, cito a
Rodovia BA 349, Km 29,8, Zona Rural, Correntina-Ba de
propriedade de HARALD KUDIESS, na busca da melhoria
contínua das ações voltadas para o meio ambiente,
asseguram que está comprometida em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio
ambiente através da prevenção da poluição, administrando
os impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis
com a preservação das condições necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais
requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de
sistema de gestão estruturado que controla e avalia as
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e
revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa,
disponibilizando às partes interessadas informações sobre
seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos
ambientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus
colaboradores, para que atuem de forma responsável e
ambientalmente correta;

A DIREÇÃO

POLÍTICA  AMBIENTAL

DECRETO N. ° 19 DE 07 DE AGOSTO 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pelos incisos I e II do artigo 30 da
Constituição Federal, promulgada em 05/10/1988 e, pelo
inciso IV do artigo 71 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1° - Fica determinado Feriado Municipal nas datas
17 e 20 de Agosto de 2009, em razão dos Festejos de
Aniversário da Cidade e Vaquejada.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Agosto de 2009.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

Harald Kudiess, CPF 331.959.430-34
torna público que está requerendo ao
Instituto do Meio Ambiente – IMA a
Licença de Operação de Agricultura de
Sequeiro, localizada nas Fazendas
Shalon I, Shalon II, Shalon III e Shalon
IV, cito a Rodovia BA 349, Km 29,8, Zona
Rural, Correntina-Ba

Harald Kudiess, CPF 331.959.430-34

POLÍTICA  AMBIENTAL
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    GAZETA DOOESTE @YAHOO.COM.BR

                    e-mail

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem

conhecimento, que no dia 08 de setembro de 2009, no horário das 08h00min às

17h00min, será realizada na Sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Barreiras-

BA / SINDSEMB, situada na Travessa 19 de maio, n.º95, centro, nesta cidade de

Barreiras – Estado da Bahia, telefone (77) 3612- 2198 e 8817-1846, a ELEIÇÃO para

composição da Diretoria Executiva, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal

do SINDSEMB, bem como dos seus respectivos suplentes para o triênio 2010 a 2012.

Este Edital será divulgado em jornais de circulação local e intermunicipal, como

também, na sede deste sindicato, no mural da Prefeitura de Barreiras-BA, mural das

Secretarias, Departamentos e pelo endereço: http:/www.sindsemb-ba.com.br. Ficando

aberto o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o Registro de Chapas, de acordo com as

previsões Estatutária e o Regimento Interno das Eleições do SINDSEMB. O requerimento

para o registro de chapa deverá ser acompanhado de todos os documentos exigidos

no Regulamento Eleitoral, devendo ser assinado por todos os componentes da chapa,

que será dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral. A secretaria do SINDSEMB

funcionará das 15h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, onde se encontra a

disposição dos interessados, pessoa habilitada para o atendimento, prestação de

informações concernentes ao Processo Eleitoral e fornecimento do correspondente

recibo. A Comissão Eleitoral julgará os pedidos de impugnação de candidatura no

prazo de 48 horas, após o encerramento das inscrições, divulgado o resultado de sua

decisão; que caberá pedido de reconsideração, observando os mesmos prazos ali

fixados. Até 24 horas após o encerramento das inscrições a Comissão Eleitoral procederá

ao sorteio da ordem de colocação das chapas para o Processo Eleitoral. Caso haja a

inscrição de apenas uma única chapa, a Comissão Eleitoral prorrogará o prazo para

novas inscrições por 10(dez) dias corridos, no caso de não existirem novas chapas

inscritas, ou as que se inscreverem não cumprirem os requisitos previstos em Estatuto

e Legislação pertinente a Comissão Eleitoral declarará eleita à chapa inscrita que

cumpriu os requisitos legais. Havendo votação, será declarada vencedora a chapa

que obtiver a maioria dos votos dos votantes presentes, em caso de empate, entre as

chapas mais votadas, será realizada nova eleição no prazo de 03 semanas, limitando

a eleição as chapas em questão.

Barreiras – Bahia, em 06 de agosto de 2009.

Márcia Rasia Figueiredo

Presidenta da Comissão Eleitoral

              Prefeitura Municipal de Brejolândia

PORTARIA N. ° 051 de 13 de Agosto de 2009.

O Prefeito de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os Candidatos aprovados pelo Concurso Público
realizado em 16/10/2005 e que atenderam ao Edital de Convocação
número 03/2009.

Art. 2° - Fica nomeado o candidato aprovado na ordem de classificação
do relatório final do concurso público, relacionado no Anexo I, parte
integrante da presente Portaria:

ANEXO I – AGENTE ADMINISTRATIVO

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, em  Agosto de 2009.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

Agricultores e assentados têm até 30 de outubro
para aderir à renegociação do Pronaf

Os agricultores familiares e assentados da reforma
agrária inadimplentes até 30 de abril de 2008 junto ao
Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar) podem renegociar suas dívidas. Os
interessados devem se dirigir, até 30 de outubro, às
agências do Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste e
preencher o Termo de Adesão.
Quem aderir à renegociação dentro do prazo terá até 30
de novembro para pagar toda a dívida com desconto ou
optar pelo parcelamento. Para parcelar é exigido por Lei
o pagamento do valor mínimo de 1% (um por cento) da
dívida e o restante será dividido em prestações.
Quem não conseguiu cumprir com os prazos de quitação
das parcelas negociadas anteriormente do Pronaf e estão
com vencimentos atrasados também pode fazer a
renegociação. Para estes agricultores e assentados não
serão cobrados os valores dos juros pelo período atrasado.
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