
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.
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NOTÍCIAS

São Desidério é representado na XXII Plenária Ordinária do Comitê
de Bacia Hidrografia do Rio São Francisco.

São Desidério foi representado na
XXII Plenária Ordinária do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco,
realizada de 27 a 29 de novembro, no
auditório da histórica Casa de
Aposentadoria, na cidade alagoana de
Penedo, pelo secretário de Meio Ambiente
e Turismo e membro titular do comitê,
Demósthenes Júnior. A plenária teve como
pauta, a revitalização do Rio São Francisco
com atenção a aspectos relacionados com
a gestão do próprio Comitê, aprovação de
atas, instauração do processo de eleição
do novo vice-presidente do colegiado e
apresentação das quatro Câmaras
Consultivas Regionais (CCRs), bem como
discussões e deliberações de importantes
temas, dentre eles, o Plano de Aplicação
Plurianual dos recursos pela cobrança do
uso da água.

Durante a Plenária o Ministério do
Meio Ambiente do Programa de
Revitalização do Rio São Francisco, que
completa dez anos, apresentou novos
desafios e agregou o CBHSF ao Comitê
Gestor da Revitalização, responsável pela
definição de critérios e metas, em prol da
recuperação ambiental do rio e pelo
acompanhamento de medidas tomadas para
a gestão de suas águas.

A Agência de Bacia Peixe Vivo,
agência que exerce as funções executivas

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco, apresentou uma síntese dos
projetos hidroambientais que estão em
execução ao longo da Bacia do São
Francisco. O diretor técnico da instituição,
Alberto Simon Schvartzman, detalhou os 22
projetos (aprovados em plenária) que serão
licitados em toda a Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. Desses, oito projetos já
estão sendo executados nas regiões do
Alto, Médio e Submédio São Francisco,
respectivamente nos municípios de
Pirapora, Guaraciama, Buritizeiro, Morada
Nova e Pompéu, todos localizados no
estado de Minas Gerais, e em Cocos, Morro
do Chapéu e Curaçá, na Bahia.

Todos eles serão financiados com
os recursos da cobrança pelo uso da água
do São Francisco. O objetivo é o controle
dos processos erosivos, adoção de práticas
de conservação do solo, proteção das

nascentes e adequação de estradas, com
vistas a diminuir o assoreamento dos rios.
Dentre os projetos que serão ainda licitados
aparecem o projeto de obras para
recuperação hidroambiental da bacia do Rio
Grande – Sub-bacia do Rio das Fêmeas em
São Desidério.
Segundo o Secretário Demósthenes Júnior,
o projeto que contempla a sub-bacia do Rio
das Fêmeas “tem o objetivo realizar
intervenções voltadas para o controle de
processos erosivos, adequação de estradas
rurais, adoção de práticas de conservação
do solo, bem como ações educativas e de
comunicação para as populações locais,
contribuindo desta forma para redução de
processo de erosão e o conseqüente
assoreamento de mananciais hídricos”.

Fonte: Ascom /
Secretaria de Meio Ambiente
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Atração do bloco Mordomia foi divulgada no lançamento
do Projeto “Sambarreiras”

Por Cheilla Gobi

No dia 30 de novembro aconteceu o lançamento do Projeto,
“Sambarreiras”, na casa de eventos Bartira Fest em Barreiras, uma
iniciativa do Bloco de carnaval Mordomia. A primeira edição contou
com a animação do cantor e compositor, Dudu Nobre que ficou
responsável pela divulgação da atração do carnaval 2013, banda
“Fundo de quintal.

De acordo com o presidente do Mordomia, Aldo Souza,
Fundo de quintal será sucesso na avenida. Aldo falou ainda do
projeto “Sambarreiras”. “A ideia deste projeto surgiu com intuito
de oferecer não só para Barreiras, mas para toda região oeste, algo
diferenciado. O samba não tem idade e Barreiras ainda não tem esta
tradição e nós iremos trabalhar para fortalecer este projeto.
Pretendemos realizar grandes eventos. Se temos o maior evento de
música sertaneja, porque não em Barreiras o maior festival de
pagode, samba do Brasil?” questionou o presidente.

O projeto tem como objetivo resgatar e valorizar o samba,
promover entretenimento, fortalecer os grupos de música desse
segmento.

O samba de Dudu Nobre agitou o público que esteve
presente na primeira edição do projeto.
“A ideia de trazer Dudu Nobre foi devido aceitação que ele teve no
carnaval 2012, portanto, resolvemos traze-lo para lançar a atração
do carnaval 2013, inclusive teremos muitas novidades, e lembrando
que os abadás são limitados”, falou o presidente do Mordomia.

Dudu falou da satisfação de estar em Barreiras pela quarta
vez, e também da importância do projeto. “É uma satisfação muito
grande participar deste grande projeto. Estava realmente faltando
alguém para investir em tal ideia aqui na região, fico feliz em saber
que agora podemos contar com mais este projeto no qual viemos
coroar”, disse Dudu Nobre.

Segundo Aldo, o evento acontecerá anualmente, sendo que
o próximo está previsto para o mês de setembro ou outubro com
shows de Dudu Nobre, Sorriso Maroto e mais uma atração a ser
confirmada.

Fundo de quintal no carnaval de Barreiras
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PRE/BA firma convênio com TCM/BA para cruzamento de
informações de agentes públicos inelegíveis

A Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia
(PRE/BA) firmou nesta terça-feira, 4 de
dezembro, um Termo de Cooperação
Técnica com o Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM/BA). O objetivo do
convênio é o intercâmbio de
conhecimentos, experiências, rotinas,
sistemas e técnicas de trabalho para o
cruzamento de dados na área eleitoral. Entre
os principais benefícios do convênio está
a troca de informações para aplicação da
Lei da Ficha Limpa, a LC nº 135/2010.
O Termo de Cooperação Técnica foi
assinado pelo procurador Regional Eleitoral,
Sidney Madruga, e pelo conselheiro-
presidente do TCM, Paulo Maracajá Pereira,

na presença de conselheiros e auditores do
TCM e de procuradores do MP Especial de
Contas. Para Madruga, “o convênio dará
maior transparência à fiscalização das
contas públicas municipais”. De acordo
com o procurador, o TCM foi o órgão que
mais colaborou com a PRE no envio das
informações solicitadas para a formação da
lista de candidatos inelegíveis, que está
atualmente disponível no site da PRE
(www.preba.mpf.gov.br) para os
promotores eleitorais.
Com o convênio, o TCM/BA enviará à PRE/
BA, periodicamente, a lista dos gestores
cujas contas tenham sido desaprovadas,
principalmente a relação dos agentes
públicos que tiveram suas contas rejeitadas
nos últimos oito anos, conforme prevê o
art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei da Ficha
Limpa.
Já à PRE/BA caberá acompanhar a execução
de programas assistenciais que envolvam
a distribuições de bens, em conformidade
com a lei que trata sobre a propaganda,
financiamento e prestação de contas das
despesas com campanhas eleitorais, a Lei

n.11.300/2006.
Por meio do termo de cooperação, tanto a
PRE/BA quanto o TCM/BA podem solicitar
apoio na área que entenderem necessária.
Ao receber a solicitação, o órgão
demandado adotará as providências para o
atendimento da solicitação no menor prazo
possível. O Termo de Cooperação Técnica
vai vigorar, inicialmente, por 36 meses,
podendo ser aditado ou prorrogado.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Ministério Público Federal na Bahia


