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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 Serra Dourada  zelando
pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a

devida prestação de  contas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABOCAS DO
BREJO VELHO, através de seu Presidente infra-assinado,
convoca os trabalhadores da categoria, residentes e em
atividade na base territorial desta Entidade, do município
de Tabocas do Brejo Velho, a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária de Alteração Estatutária, em
atendimento a MP 186/08 de acordo a Lei 11.326/06, à
realizar-se no dia 28 de  Novembro de 2009, às 10:00 horas,
em primeira e segunda convocação, conforme o estatuto
social da entidade, na sua sede, sito à Rua treze de maio, 63
Bairro Centro, em Tabocas do Brejo Velho Bahia, a fim de
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da Dissociação da categoria laboral dos
Agricultores Familiares, nos termos da Lei 11.326/
06;

2. Discussão e aprovação do Estatuto Social da
Entidade, passando a representar especificamente
a categoria da agricultura familiar, nos termos da
Lei 11.326/06;

A mesa diretora e as formas de discussão e deliberação serão
decididas pelos próprios interessados presentes na
assembléia.

Tabocas do Brejo Velho /BA, 12 de Novembro de 2009.

Sebastião Pinheiro de Santana
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS

TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA
  Fundado em 28/01/1978 - Filiado à CUT,
FETAG, FETRAF

   CNPJ n° 14.653.620/0001-34 - Fone/Fax: (0**77)
3657-2211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA

CNPJ 14.222.277/0001-73
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço 024/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia,
torna público a licitação na modalidade Tomada de Preço nº
024/2009 que receberá propostas para execução de obras e
serviços de melhorias sanitárias domiciliares neste município
de Serra Dourada, atendendo o pactuado no Convênio nº 0176-
2007/FUNASA, de acordo constante do Edital e anexos, no
dia 30/11/2009 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, 12/11/2009. Maria Alves de Oliveira
Viana – Presidente da CPL.

ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DO
POVOADO BARAÚNA

C O N V I T E
A Direção da Escola Municipal da Baraúna convida esta representacão,
formadora de opinião e veículo de comunicação para prestigiar a FEIRA
DO CONHECIMENTO, a realiza-se no dia 13 de novembro, das 09 às
17:00 horas, na Escola Municipal da Baraúna, naquela Comunidade.
No evento serão apresentados diversos Projetos, elaborados pelos próprios
alunos e professores da Escola, citando-os:
· Projeto de Leitores e Escritores reconhecidos;
· Projeto Barreiras e situação globalizada;
· Projeto Músicas e valores;
· Projeto Higiene e Saúde;
· Projeto Educar com valores resgatando a cidadania (Projeto feito pelo
Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA/Baraúna);
· Projeto Regiões Brasileira – ênfase no Nordeste;
· Projetos Ambientais.
Por fim, pedimos a vossa colaboração e presença para registro de evento,
neste conceituado meio de comunicação, formacão de idéia, dentre outros
aspectos de relevância para a comunidade.
Para maiores informações, falar com Arisvaldina de Oliveira Souza –
Diretora da Escola, pelo fone (77) 8131-8195.
Agradece,

A DIREÇÃO


