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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Barreiras sediou encontro com a mídia regional
Nessa sexta-feira (25), no Hotel Morubixaba, em Bar-
reiras foi promovido pela Secretaria de Comunicação 
Social do governo do estado – SECOM, com o apoio 
da Diretoria de Comunicação do Município, um en-
contro com a Mídia Regional. O secretário Estadual de 
Comunicação, Robinson Almeida, recebeu a impren-
sa dos municípios que fazem parte do Oeste da Bahia 
para tratar de assuntos de interesse do setor. Almeida 
fez ainda uma apresentação das principais ações do 
governo baiano em diversas áreas, como também na 
comunicação. Pág. 03
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Pedreiras Irmãos Teixeira Indústria e Comér-
cio Ltda., CNPJ Nº 13.872.452/0001-05 torna 
público que está requerendo ao Departamento 
de Defesa Ambiental – DDA a Licença Ambien-
tal para a exploração mineral de rochas calcárias 
para britagem e paralelepípedos, localizada na 
Rodovia BA-172, Km 05, Zona Rural, São Félix 
do Coribe – BA – CEP 47.665-000.

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 
PRETO -BA

CNPJ N° 13.654.454/0001-28

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 40/2013

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA. 
Comunica que realizará Licitação Pregão Presencial n.º 40/2013, Pro-
cesso Administrativo nº. 735/2013, Objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de óleo diesel, para o abastecimento da fro-
ta de veículos pertencentes a este Município, no dia 07 de Agosto de 
2013, as 08:30 horas. Este Edital está a disposição na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 
18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço: Rua do 
Cruzeiro, s/n°, Centro – Formosa do Rio Preto BA – CEP – 47.990-000 
– Tel.: 77 - 3616.2112/2483.
##ASS Adenes Oliveira de Souza
##CAR Pregoeiro
##DAT 23 de Julho de 2013
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Nessa sexta-feira (25), no Hotel Mo-
rubixaba, em Barreiras foi promovido 
pela Secretaria de Comunicação Social 
do governo do estado – SECOM, com o 
apoio da Diretoria de Comunicação do 
Município, um encontro com a Mídia 
Regional. O secretário Estadual de Co-
municação, Robinson Almeida, recebeu 
a imprensa dos municípios que fazem 
parte do Oeste da Bahia para tratar de 
assuntos de interesse do setor. Almeida 
fez ainda uma apresentação das princi-
pais ações do governo baiano em diver-
sas áreas, como também na comunica-
ção.
O secretário pontuou a importância que 
o governo atribui ao trabalho desenvol-
vido pela imprensa baiana, além de des-
tacar a relação que a SECOM mantém 
de aproximação dos veículos de comu-
nicação com o governo da Bahia. Sobre 
a revolução de comunicação, com a in-
ternet, Robinson opinou que esse é um 
momento que nunca foi tão democráti-
co. “Temos o novo fenômeno chamado 
internet, fruto de uma revolução tecno-
lógica, uma das principais ferramentas 
da comunicação humana. Com a inter-
net todos podem ser consumidores e 
produtores de informação”.
Abordou também a comunicação como 

Barreiras sediou encontro com a mídia regional
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atividade econômica, avalizando que 
esta atividade só se fortalece com polí-
ticas públicas.
A importância de unir as forças
Durante todo o encontro o secretário 
falou da importância de unir as for-
ças, objetivando a criação de uma rede 
efetiva de comunicadores para o for-
talecimento da mídia regional. “Vocês 
precisam se organizar, pois quanto mais 
individualizados mais difícil será as 
respostas para as reivindicações”, disse 
Robinson sugerindo ainda a criação de 
uma associação.
Na oportunidade ele destacou a neces-
sidade de democratizar a comunicação, 
com a criação de conselhos. “Acredito 

que um Conselho de Comunicação terá 
papel fundamental na aproximação do 
governo com a imprensa, democrati-
zando assim a informação, desmistifi-
cando a ideia de que Conselho não tem 
nada haver com censura”.
O diretor de comunicação de Barreiras, 
Adalto Soares participou do encontro e 
em seu discurso exaltou o importante 
trabalho da imprensa no município e 
solicitou do secretaário um olhar sen-
sato para a região. “A imprensa regional 
desenvolve um trabalho importantíssi-
mo e espera merecimento”.
Os profissionais da imprensa fizeram 
questionamentos sobre as rádios comu-
nitárias, implantação de mais cursos de 
capacitação e sobre o investimento pu-
blicitário. O secretário firmou compro-
misso diante de todos e garantiu que a 
mídia regional terá apoio do Governo 
da Bahia. Robinson afirmou ainda que 
não haverá favorecimento político e que 
os investimentos serão feito com base 
em critérios técnicos.
“Comprometo-me com todos os pre-
sentes em dá apoio a mídia regional, 
mas deixo claro que não abrirei mão 
de critérios, pois tenho regras jurídi-
cas e precisam ser cumpridas”.
Além do diretor de comunicação, o 
vice-prefeito de Barreiras, Carlos Au-
gusto (Paê) também marcou presença 
no encontro com a mídia.
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