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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.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Polícia Pacificadora na Bahia

“Pacificar a Bahia. Essa é a missão
difícil do novo secretário de Segurança

Pública do Estado, o delegado federal
Maurício Telles Barbosa. ”

Ele garante que já tem um novo plano para a segurança, comdiretrizes fortes e bem determinadas.O secretário afirmou que vai implantar na Bahia o projeto dePolícia Pacificadora, que vem devolvendo territórios dominadospor traficantes ao povo do Rio de Janeiro. “Esse projeto não é umainvenção carioca. Já tem bons resultados na Colômbia. Temosáreas mapeadas, dominadas por quadrilhas do crime organizado.Mas, ainda faltam detalhes. Por exemplo, como estruturar? Porcircunscrição de delegacias ou por regiões? Mas temos esse estudo

sobre Salvador e para o resto do estado também”, revela Maurício.Fortalecer as equipes policiais, reaparelhar o grupo e criarmais postos nas polícias civil e militar também estão na pauta donovo secretário de segurança da Bahia. “Vamos qualificar nossopessoal. Afinal, não posso cobrar sem oferecer condições de tra-balho para a tropa. Isso vai desde treinamento e aulas teóricas atéa aquisição de novas armas e viaturas. Todos serão cobrados”,avisou Maurício Barbosa.
Fonte: Correio

BB transaciona quase meio trilhão de reais nos caixas eletrônicos em 2010
No ano de 2010, o volume

total movimentado nos caixas ele-
trônicos do BB alcançou a cifra de
R$ 473 bilhões, resultantes de 2,5
bilhões de transações no mesmo
período.

Uma das importantes contri-
buições para alcançar esses núme-
ros foi a modernização dos equipa-
mentos. A adoção do software livre
Linux possibilitou significativa
melhoria da interação com o cliente,
além de economia com licenças.

Adicionalmente, foram im-
plantadas ações voltadas à
usabilidade, comodidade e
sustentabilidade tais como botões
de atalho para as principais transa-

ções realizadas, definição do tipo
de pagamento a partir da leitura do
código de barras, inclusão de ani-
mações para orientar o uso, criação
do Serviço ‘Saque Sem’ (1), escolha
de cédulas e impressão opcional de
comprovantes por parte do cliente,
que foram determinantes para al-
cançar esse resultado.

Na distribuição mundial, a
América Latina aparece na quarta
colocação com, cerca de 230 mil
equipamentos, sendo que só o Bra-
sil possui mais de 173 mil máqui-
nas - dados divulgados no Relatório
Bancário 2010. Individualmente, o
BB é a instituição financeira com
maior quantidade de caixas eletrô-

nicos nessa região com, aproxima-
damente, 45 mil terminais.

O parque de ATM
(Automatic Teller Machine – ter-
minal de autoatendimento) no mun-
do encontra-se em constante cres-
cimento. Segundo dados estimados
pela Retail Banking Research, em
2011 a quantidade de máquinas deve
atingir 2,4 milhões, com concentra-
ção na região Ásia-Pacífico, que
possui, aproximadamente, 35% do
total de caixas eletrônicos no mun-
do.

Nos terminais do BB os cli-
entes têm à sua disposição mais de
500 funcionalidades, podendo rea-
lizar desde uma simples consulta até

a contratação de produtos e servi-
ços mais complexos, como emprés-
timos e investimentos.

Para Sérgio Chrystal, geren-
te executivo do Banco do Brasil,
“esse movimento de melhorias foi
uma das principais razões para ta-
manha utilização dos terminais em
2010”. O número de transações teve
crescimento de 8,2% em compara-
ção com o ano anterior, passando
de 2,4 bilhões para 2,6 bilhões. O
volume financeiro transacionado
saltou de R$ 330 bilhões para R$
473 bilhões, representando evolu-
ção de 43%.

FONTE:  ACBBB
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EDITAL
(Inexigibilidade nº 01I/2011)

O Diretor da CAPAS PREV do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os
fins previstos no Artigo 26 da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele
notícia tiverem e a quem interessar possa, que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo,
considerando Inexigível Licitação para a para prestação de serviços de natureza Contábeis, Gestão Financeira e acompanhamento
mensalmente junto à CAPAS PREV deste Município no exercício de 2011, perante o TCM e MPAS. Os interessados que desejarem
interpor recurso na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de publicação deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, o presente Edital está publicado no Diário Oficial do Município e afixado no
Mural desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 20/01/2011.

Alexsandro  de Arruda Monteiro
Diretor

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
                                                  CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 002PP/2011.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que no
dia 02/02/2011,  às 08:30 horas, no endereço: Rua Maria Mendes da Silva, 612 – centro – Serra Dourada – Bahia, CEP.
47.740-000, na Sala de Licitações, serão recebidas propostas relativas o Pregão Presencial nº 002PP/2011 tendo como
objetivo: a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da merenda escolar do ensino fundamental
deste Município de acordo Edital e anexos.

Poderão participar da licitação, as entidades que tiverem especialidades correspondentes e manifestarem interesse
conforme determinações do Edital.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos nesta Prefeitura Municipal de Serra Dourada, no endereço acima
mencionado e/ou pelo telefone (77)3686 2079 no horário das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.

Serra Dourada, Bahia, 20 de janeiro de 2011.

Edivaldo Reis Santos
Pregoeiro.
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COPAGRO – Cooperativa de Produtores Agrícolas de Roda Velha
CNPJ: 08.773.927/0001-76

NIR: 2940003456-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COPAGRO - Cooperativa de Produtores Agrícolas de
Roda Velha, ficam convocados os senhores cooperantes para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária (AGO), a se realizar na sede da cooperativa à Av. Ahylon Macedo, 1039, Acesso “A”
Bairro Boa Vista - CEP 47.806.180, Município de Barreiras, Estado da Bahia, no dia 07 de fevereiro
de 2011, às 14:00 horas em primeira convocação, a qual deverá contar com a presença de no
mínimo 2/3 dos associados para o início dos trabalhos, às 15:00 horas em segunda convocação, a
qual deverá contar com a presença de metade mais um dos cooperantes, e às 16:00 horas em
terceira e última convocação, com mínimo de 10 cooperantes presentes na assembléia, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:

1) Análise e deliberação da prestação de contas da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal
sobre o Balanço e a gestão do exercício de 2010;

2) Exame e aprovação do Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Financeiras do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010;

3) Deliberar sobre a destinação das Sobras apuradas no exercício;

 4) Eleição do novo Conselho Fiscal e sua remuneração.

Nota: Nesta data, a cooperativa conta com 23 (vinte) cooperantes.

Barreiras, Bahia, 21 de janeiro de 2011.

_________________________
Walter Yukio Horita
Diretor Presidente
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De acordo com dados do Ministério da Saúde,70% dos casos de dengue no Brasil ocorrem de ja-neiro a maio, neste período os cuidados devem serintensificados entre a população. Apesar de as me-didas preventivas serem constantes durante todo oano, no verão - período de aumento de temperatu-ra e de ocorrência de chuvas que propiciam o apa-recimento do inseto ? os cuidados precisam ser re-dobrados.Ainda segundo pesquisa de opinião divulgadapelo Ministério da Saúde, 96% dos brasileiros sabem quais são os sintomas da dengue e como fazer paracombater o mosquito transmissor, mas ainda há resistência das pessoas em mudar de comportamento.As mudanças de hábito e a adoção de medidas preventivas são as formas mais eficientes e simples decombate à doença. Incentivar vizinhos, amigos, familiares e colegas de trabalho a não deixarem águaparada e lixo acumulado podem fazer toda a diferença.Em Barreiras o Centro de Controle de Zoonoses mantém uma equipe de plantão para verificar focosda doença. O telefone de contato é 77.3613-6700.
O que fazerPara evitar a dengue, ações simples e fáceis devem fazer parte do dia-a-dia da população:· Não deixe acumular água sobre a laje· Feche bem o saco de lixo e deixe-o longe dos animais· Encha de areia os pratinhos dos vasos de planta ou lave-os semanalmente com escova, água e sabão· Mantenha a caixa d?água completamente fechada· Jogue no lixo todos os objetos que possam acumular água, como embalagens usadas, potes, latas,copos e garrafas vazias· Não deixe pneus a céu aberto· Lave semanalmente por dentro, com escova e sabão, os utensílios usados para armazenar água emcasa, como jarras, garrafas e baldes· Deixe todas as garrafas viradas com a boca para baixo.

Dengue exige prevenção e empenho de todos


