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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 Brejolândia e 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.

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

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial Nº 001/2009.

Observado à regularidade de todo o procedimento, O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, Homologa o Processo Licitatório
do Pregão Presencial nº 001/2009, com objeto para aquisição de material de construção de duzentas unidades habitacionais de acordo
a Resolução 518, Programa Carta de Credito FGTS, junto a Caixa Econômica Federal e o Termo de Adesão nº 105/2006 do Convênio nº
243/2005 junto ao Estado da Bahia, através da Secomp, que teve como vencedora a empresa Mariene de Oliveira e Souza – CNPJ.
04.281.682/0001-09, no valor total de R$ 1.188.175,00 (um milhão e cento e oitenta e oito mil e cento e setenta e cinco reais). Autorizo de
acordo a forma determinada no Edital o fornecimento de que trata a presente licitação. Serra Dourada – Bahia, em 06 de abril de 2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Estado da Bahia

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

 Rua Maria Mendes da Silva, 612 – CEP. 47.740-000 – S. Dourada – Bahia – www.serradourada.ba.io.org.br

Recursos naturais protegidos por lei
Saindo do município de Barreiras - localizado a 900 km

de Salvador - pela BR-020, chega-se a um dos pontos

turísticos do Oeste da Bahia. O visual da queda de 36

metros de altura de água cristalina compõe o cenário

da Cachoeira do Acaba Vida. Vinte quilômetros adiante

encontra-se, no leito do Rio de Janeiro, a Cachoeira do

Redondo que forma uma grande piscina transparente

com três metros de profundidade. Ambas, patrimônios

naturais da região integram a Área de Proteção

Ambiental do Rio de Janeiro, a mais antiga unidade de

conservação da região oeste.

Criada desde 1993, a APA do Rio de Janeiro, segundo

sua gestora Stela Bezerra, tem como principal função

garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. “A

APA foi criada, principalmente pelas belezas naturais

que temos na região. São recursos naturais

extremamente frágeis, e precisam de cuidado. Além

disso, tem a questão das veredas do cerrado que

também estão sendo englobados nessa tentativa de

preservação”.

A APA do Rio de Janeiro abrange uma área de

aproximadamente 340 mil hectares, com os territórios

de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Contorna toda

a bacia do Rio de janeiro, desde o extremo oeste, até

o encontro com o Rio Branco. Na maioria dos territórios

que fazem parte dessa unidade de conservação, a

principal atividade é a agricultura. Esse fato reforça a

necessidade de um acompanhamento da utilização dos

recursos, como forma de evitar a degradação.

Uma das grandes necessidades da APA é um plano

manejo. “A maior dificuldade é estabelecer áreas

restritas. Com o plano de manejo, é que poderemos

estabelecer todas as regras e restrições, as normas e os

locais que podem ser utilizados os recursos ou não. Nós

teremos um instrumento legal, para sensibilizar os

produtores quanto às áreas que são estritamente frágeis

e que precisam ser preservadas, conduzindo as

atividades desse produtor para outras áreas”. De acordo

com a gestora, esse plano fará a zoneamento das áreas,

o estudo da situação, e estabelecerá regras e leis de

utilização dos recursos.

Primeira UC do Brasil

O Parque Nacional do Itatiaia, localizado entre

os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, foi

a primeira unidade de conservação criada no

Brasil numa área de cerca de 120 milhões de

metros quadrados dentro do devastado bioma

da Mata Atlântica.

As terras pertenciam a Irineu Evangelista de

Souza, o Visconde de Mauá, e foram adquiridas

pelo governo brasileiro, em 1908, para a criação

de dois núcleos coloniais. Em 1913, o botânico

Alberto Lofgreen aconselhou a criação do

parque. Em 1929, o governo criou uma Estação

Biológica subordinada ao Jardim Botânico do Rio

de Janeiro.Em 1937, o parque foi criado por

meio do decreto Federal nº 1.713. As principais

atividades do parque são o ecoturismo e a

pesquisa científica. (Renata Lopes/Ascom

Instituto Bioeste)
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Gabinete Itinerante chega ao Bairro Santa Luzia
No encontro, moradores discutiram os problemas do bairro e receberam a notícia da construção de escola, PSF e um hospital com quatro Uti’s

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Barreiras
realiza o projeto Gabinete Itinerante. A proposta
é ir até às comunidades para discutir junto com a
população as ações que melhorem a qualidade de
vida.
Barreirenses da cidade e da zona rural serão
convidados a participar de reuniões para traçar
metas de trabalho. O Gabinete Itinerante leva a
prefeita, a vice e os secretários para debater

“O que está acontecendo hoje em Barreiras é algo
extraordinário. Nós nunca tivemos a oportunidade
de sentar com algum prefeito para elaborarmos
projetos de crescimento para a cidade. Isso é muito
bom pra gente que é morador de Barreiras”,
comemorou a agente de saúde Irani Rodrigues.

Obras – Durante o encontro com os moradores
o Gabinete Itinerante anunciou a construção de
mais um PSF, uma escola com dez salas de aula,
mudança do local da feira e a construção de um
hospital, que
atenderá o Santa Luzia e bairros próximos. A
unidade contará com quatro UTI’s e custará R$ 4
milhões. O dinheiro para a obra já foi liberado
pelo Governo Federal.

 bom para Barreiras e nós vamos continuar
discutindo com a população quais rumos devemos
tomar para crescermos juntos”, disse a prefeita
Jusmari Oliveira.
O primeiro bairro visitado foi o Santa Luzia.
Antigas reclamações foram colocadas em debate
por parte dos moradores, como o canal que ainda
está aberto e a documentação de regularização
dos lotes, até hoje um dos

com os cidadãos, ouvir propostas e pontuar os
serviços prioritários a cada bairro.
“Esta é uma proposta nova e que com certeza
mudadefinitivamente o capítulo da história
política de Barreiras. Agora o povo sabe que pode
falar e que a equipe de governo está disposta a
ouvir e a c trabalhar. É um modelo diferente de
administrar e que é novidade até para outros
lugares. Isso é

moradores, como o canal que ainda está aberto e
a documentação de regularização dos lotes, até
hoje um dos maiores anseios de todos que ali vivem.
Os moradores foram surpreendidos com boas
notícias dadas pela prefeita. “Iremos agilizar o
processo das escrituras dos terrenos e o canal vai
ser coberto”, disse.

Estado da Bahia
   Prefeitura Municipal de Brejolândia

CNPJ. 13.654.439/0001-80
        Pça. Alpiniano José Alves, 11 – CEP 47.750-000 – Brejolândia – Bahia.

Gabinete do Prefeito
DECRETO N.° 12 de 07 de Abril de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
BREJOLÂNDIA ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelos incisos I e
II do artigo 30 da Constituição Federal, promulgada em
05/10/1988 e, pelo inciso IV do artigo 71 da Lei Orgânica
do Município.

DECRETA:

Art. 1° - Fica determinado Feriado Municipal na
data 09 de Abril de 2009, em razão da Semana Santa.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 07 de Abril
de 2009.

Edézio Nunes Bastos
Prefeito

Financiamento Estudantil - FIES

Desde o último dia 30 de março, estão abertas as
inscrições para a seleção e contratação ao Financiamento
Estudantil – FIES 2009.1. Os interessados poderão
inscrever-se até o próximo dia 17 de abril no site do
Ministério da Educação: www.mec.gov.br/fies ou através
da coordenação do programa na sede da Instituição.

Na Faculdade São Francisco de Barreiras, as
vagas serão distribuídas nos seguintes cursos:
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação
Física, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e
Propaganda.

O FIES é um programa destinado a financiar a
graduação na educação superior de estudantes que não
têm condições de arcar integralmente com os custos de
sua formação. Para candidatar-se ao Fies, os alunos
devem estar regularmente matriculados em instituições
não gratuitas.
.

Mais informações, podem ser obtidas através deste
setor.

Cordialmente,

Vandré Vilela
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Posto 24 horas dispõe de15 leitos de
hidratação para tratamento da dengue

Em caso de suspeita de dengue, a hidratação é um

dos procedimentos mais importantes para  tratar do organismo

debilitado. Pensando nisso, a secretaria de saúde do município

disponibilizou oito novos leitos para o Posto de Saúde Albert

Sabin.

Segundo a coordenadora da vigilância epidemiológica,

Edelsa Diel Marchewicz, o objetivo da ampliação do serviço é

evitar as futuras complicações causadas pela dengue.

“Os pacientes vem com prescrição médica de todos

os lugares, postos e clínicas particulares, para a hidratação”,

explicou Lívia Jatobá, coordenadora do Posto de Saúde, sobre

o fluxo de pacientes no posto de saúde.

A partir de agora, a unidade de saúde poderá atender

uma média de 30 a 40 pacientes por turno, em casos de

hidratação por prescrição médica. Para a confirmação de

suspeitas, o laboratório do Centro de Saúde Leonídia Ayres

já oferece o exame sorológico que identifica se o paciente

está com dengue.

A secretaria de saúde contratou, também, o

infectologista Luciano Realli, para acompanhar os casos de

internação por agravamento da doença.

Dengue nos bairros-  Com as  chuvas, os casos de dengue

aumentaram em março, os bairros mais afetados são: Santa

Luzia, Vila Rica e Barreirinhas. Até o dia 26 de março, foram

identificados nesses três bairros 198 pessoas com dengue

que se dirigiram aos postos de saúde. 46 agentes de saúde

estão trabalhando no combate aos focos do mosquito

transmissor da dengue, Aedes Aegypti. Espera-se que até o

final de abril 30 novos agentes de saúde estejam nas ruas

reforçando o combate ao mosquito.

Governo Municipal atende
reivindicação dos taxistas

Sindicatos dos Rodoviários Taxistas terá apoio
do Governo Municipal para fiscalização e

melhoria das condições de trabalho

Sindicatos dos Rodoviários Taxistas terá apoio do
Governo Municipal para fiscalização e melhoria

das condições de trabalho

Em reunião realizada no gabinete da
prefeitura, ontem, 30, o Sindicato dos Rodoviários
Taxistas,  juntamente com a prefeita Jusmari Oliveira,
reuniram-se para discutir sobre melhorias que
devem ser feitas para classe.

Questões como a cobertura dos pontos de
táxi, intensificação da fiscalização dos profissionais
não cadastrados, e liberação de alvará para
construção de posto de gasolina exclusivo no
sindicato foram colocadas em pauta.

Para o presidente do sindicato, Absolan
Ribeiro, as mudanças apresentadas a prefeita são
significativas no resultado do trabalho dos taxistas
de Barreiras. “A reunião foi positiva, pois a
necessidade da classe será atendida.
Consequentemente nosso trabalho terá mais
qualidade na medida  em que a fiscalização contra
a ilegalidade for intensificada”, conclui Absolan,
referindo-se ao grande número de taxistas que não
estão filiados ao sindicato
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