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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, Prefeitura Municipal  de Mansidão e  Prefeitura
Municipal de São Desidério  zelando pela transparência  das contas públicas 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

Prefeito de São Desidério afasta
funcionários denunciados no Bolsa Família

O prefeito de São Desidério, Zito Barbosa, após receber ofício da
Promotoria de Justiça do Município relatando possíveis irregularidades
no recebimento de benefícios do Programa Bolsa Família, determinou,
em nome da transparência administrativa, o afastamento temporário de
três funcionários da prefeitura: o secretário de Meio Ambiente e Turismo,
Demósthenes Silva Nunes, a professora Maria Evilene da Costa Lopes e
administrador de núcleo populacional, Alcivando José de Souza, que
teriam dependentes cadastrados no programa.

Considerando a necessária e correta apuração dos fatos, a
administração municipal resolveu afastar ainda, um quarto servidor
público, Rodinei Martins Sudré que durante quatro anos respondeu pela
coordenação do programa no município e foi responsável pelo cadastro
realizado, no qual são apontadas as irregularidades.

Outra medida adotada pela atual administração foi a instauração
de uma comissão de sindicância que terá o prazo de 15 dias para apurar
os fatos. As conclusões serão remetidas à Promotoria Pública e, se
constatada a veracidade das acusações, serão instaurados processos
administrativos disciplinares, seguidos de demissão dos envolvidos, a
bem do serviço público.

Por fim, a administração de São Desidério solicitou, de imediato,
uma vasta e completa averiguação das informações do Programa Bolsa
Família, a fim de apurar a situação ora corrente.

NOTA  À IMPRENSAAudiência pública avalia trimestre da
Saúde em Luís Eduardo Magalhães

Nesta quinta-feira, 03 de setembro, às 15h a

Secretaria de Saúde de Luís Eduardo Magalhães realiza na

plenária da Câmara de Vereadores, audiência pública para

apresentação do relatório de gestão trimestral, referente aos

meses de abril, maio e junho de 2009.

Vale lembrar que no dia 27 de maio do corrente ano,

a Secretaria de Saúde prestou contas dos três primeiros

meses do ano, também em audiência realizada na câmara de

vereadores.

A realização de audiências públicas trimestrais para

prestação de contas cumpre o determinado pela LEI nº 8.689

de 27 de junho de 1993, e também pelo Decreto N° 1651 de

28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional

de Auditoria no âmbito do SUS. Na oportunidade a Diretora de

Planejamento, Controle e Avaliação da secretária de saúde,

Érica Quesado vai apresentar o desempenho contábil e

financeiro da secretaria e outros indicadores da saúde do

município.

O evento vai contar com a presença do prefeito

Humberto Santa Cruz, da secretária de Saúde, Maira de

Andrada e dos vereadores do município.

O que: Audiência Pública para apresentação do

Relatório de Gestão Trimestral (Abril a Junho de 2009)

Quando: Quinta-feira, 03 de setembro

Onde: Plenária da Câmara de Vereadores de Luís

Eduardo Magalhães, a partir das 15h

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
AVISOS DE LICITAÇÕES

Pregão Presencial 002/2009

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, torna
público a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2009
que receberá propostas para aquisição de dois tanques de
resfriamento de leite para este Município, atendendo o pactuado
no Contrato de Repasse nº 0199371-73/2006/MDA/CAIXA,
conforme Edital e anexos, no dia 15/09/2009 às 14:00 horas.
Leis nº.10.520/2002 e 8.666/1993 e demais normas
complementares. 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, 26/08/2009. Edivaldo Reis
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