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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  zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

Prefeitura Municipal de Brejolândia

PORTARIA Nº. 054/2009
O Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Candidato aprovado pelo
Concurso Público realizado em 09 de Março
de 2008, e que atendeu ao Edital de
Convocação número 004 /2009.

Art. 2º - Fica nomeado o 10º Candidato
aprovado na ordem de classificação do
relatório final do concurso público,
relacionado no Anexo I, parte integrante
da presente Portaria. O candidato ora
nomeado, será empossado em 19 de
Outubro de 2009 às 10:30hs, na Secretaria
Municipal de Administração, na sede da
Prefeitura Municipal.

ANEXO I – MONITOR DE ÔNIBUS
ESCOLAR

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação revogada as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Brejolândia, em 19 de Outubro de 2009.

ANEXO I
CONCURSO

PÚBLICO N.°
001/2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA –
BA.

CARGO: MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR

ORDEM
10

NOME
CELIA LOPES
DOS SANTOS

RG
12599186 02

PONTOS

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS
EDUARDO MAGLHÃES

Taxa de mortalidade infantil do município
diminui 30% em comparação a 2008

 No segundo trimestre de 2009, o
município de Luís Eduardo Magalhães
obteve redução de 30% na taxa de
mortalidade infantil, em relação ao
mesmo período de 2008. A

informação faz parte do relatório de gestão trimestral
referente aos meses de abril à junho e divulgado
pela Secretaria de Saúde em audiência pública
realizada na câmara municipal de vereadores no
início do mês de setembro.
 De acordo com a nutricionista Érica
Quesado, Diretora de Planejamento, Controle e
Avaliação do município, um dos fatores que
contribuiram  para esta redução foi o aumento no
número de unidades de saúde da família (USF),
responsáveis pelo atendimento básico e por cerca
de 80% do serviço de pré-natal realizado no município.
 “No início do ano a cobertura do PSF contava com
três unidades. Hoje são cinco unidades em
funcionamento, além da Policlínica que também
realiza atendimento pré-natal”, analisa a diretora. Os
números falam por si: o segundo trimestre do ano
registrou 2.019 consultas de pré-natal, sendo que
77% destas gestantes cumpriram a meta do Ministério
de Saúde que preconiza a realização de 4 a 7 consultas
por puérpera.
 Outro fator determinante para a diminuição
dos índices de óbito em crianças e adolescentes no
município, segundo Quesado, diz respeito à
implantação da central de regulação. Ela explica que
a partir da estruturação da central as gestantes
tiveram acesso facilitado aos exames solicitados
durante o pré-natal. “Esses fatores refletem a política
adotada pela secretaria de saúde desde o início da
atual gestão”, conclui.
 Gileno de Sá – Responsável por 50% dos
partos realizados em Luís Eduardo Magalhães todos
os meses, a Unidade Mista Dr. Gileno de Sá Oliveira,
é a referência para as demais unidades básicas do
município. A enfermeira Silmara Grisa, Diretora de
Vigilância em Saúde, conta que a unidade está
habilitada para realizar os partos considerados de
baixo risco para a mãe e o bebê. “Os casos que
apresentam risco para a gestante são imediatamente
encaminhados para a unidade referência a nível
regional”, esclarece.

 

Em cumprimento ao parágrafo 4° do artigo
9° da Lei Complementar n° 101 de 04 de
maio de 2000, a prefeitura de Luís
Eduardo Magalhães realizou uma
audiência pública para demonstrar e
avaliar as metas fiscais do quadrimestre.
O evento realizado na plenária da Câmara
de Vereadores do município, serviu como
parâmetro para o executivo municipal
apresentar as despesas realizadas no
período. Outra exigência cumprida com
a realização da audiência diz respeito a
apresentação do quadro geral das
dívidas do município, além da
possibilidade de avaliar os índices legais
de aplicação em saúde, educação e das
despesas com pessoal realizadas.
O secretário de Administração e
Finanças do município, Carlos Augusto
Daniel explica que “mesmo com a queda
no repasse do fundo de participação dos
municípios, conseguimos dar
continuidade aos investimentos em
saúde e educação”. Ondumar Marabá,
líder do governo municipal na câmara de
vereadores diz que a audiência sinaliza
a transparência da gestão do prefeito
Humberto Santa Cruz no município.

“Esta é uma demonstração clara da
situação econômica e financeira do
município. Os dados apresentados
indicam que somente em educação o
executivo investiu mais de R$ 1 milhão
em relação ao que é exigido legalmente”,
observa Marabá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS
EDUARDO MAGLHÃES


