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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 Buritirama,

zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documen-

tos diversos para a devida prestação de  contas.

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

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CGC. 13.234.000/0001 – 06

RESUMO DE CONTRATO

                                                                 Contrato nº. 039 de 02/03/2009

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CONTRATADA: Alexandre Gabriel Cordeiro V. de Lucena, CREMEB 13 303, inscrito no CPF sob o
n° 037.683.607-50, Vigência: 180 dias, OBJETO: Médico Obstetra, com atuação na Maternidade
“Nossa Senhora da Luz” no município de Buritirama - Ba. Valor Global R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil reais).

                                                                 Contrato nº. 040 de 02/03/2009

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CONTRATADA: Georjane Dourado França, CRM 12.788 BA, inscrito no CPF sob o n° 667.606.075-
20, Vigência: 90 dias, OBJETO: Médico Psiquiatra, junto ao “Centro de Saúde” do município de
Buritirama – Ba. Valor Global R$ 4.500,00 ( quatro mil e quinhentos reais)

Mangalarga garante ranqueamento da Expoconquista
Este ano a Expoconquista 2009

apresenta mais uma atração, no quesito de

animais expostos, com a presença do cavalo da

raça Mangalarga, conhecido também como

Mangalarga Paulista. A Expoconquista está

ranqueada no Campeonato Nacional de

Mangalarga e contará com a participação de 50

animais, além de criadores de Salvador, Feira de

Santana, Itabuna, Itororó, Macarani, Jequié e até

mesmo do estado de São Paulo.

Segundo o coordenador da raça Mangalarga

Paulista na Expoconquista, Rafael Ladeia, o

ranqueamento da Exposição se deve pelo esforço

dos criadores e, principalmente, porque foi no

sudoeste baiano que nasceu o cavalo Grande

Campeão Nacional da Raça em 2008, no haras

do município de Itororó.

Os resultados obtidos com o cavalo Mangalarga

têm animado cada vez mais os criadores, que já

estão concluindo a criação do Núcleo Sudoeste

do Mangalarga a fim de associar a paixão pelos

animais a um bom investimento. “Nós vemos isso

não apenas como um hobby, mas como um

grande negócio. Hoje nós temos grandes

campeões na Bahia e o grande campeão nacional

de 2008 está no sudoeste baiano”, disse Rafael.

Os resultados obtidos com o cavalo

Mangalarga têm animado cada vez mais os

criadores, que já estão concluindo a criação do

Núcleo Sudoeste do Mangalarga a fim de associar

a paixão pelos animais a um bom investimento.

“Nós vemos isso não apenas como um hobby,

mas como um grande negócio. Hoje nós temos

grandes campeões na Bahia e o grande campeão

nacional de 2008 está no sudoeste baiano”,

disse Rafael.

Origem
O cavalo Mangalarga teve sua origem no cavalo

da Península Ibérica. Os cavalos trazidos pelos

colonizadores do Brasil eram das raças Alter e

Andaluz.

Com a vinda da Família Real Portuguesa ao

Brasil foram também trazidos os melhores

espécimes da Coudelaria Real de Alter do Chão,

fato que desempenhou papel decisivo na

formação da raça, pois os reprodutores trazidos

nesta viagem, assim como seus descendentes

foram muito utilizados pelos criadores da época

para o melhoramento de seus rebanhos.
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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.

São Desidério receberá visita do
SAC Móvel

O Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC
visitará o Município de São Desidério nos dias 13
e 14 de março. Com o apoio da Prefeitura Municipal
serviços como carteira de identidade, antecedentes
criminais, certidão de nascimento,
recadastramento de pensionistas e ouvidoria geral
do estado serão oferecidos à população.
O SAC realiza trabalhos na região Oeste da Bahia
através da unidade móvel há 12 anos. Segundo o
coordenador substituto do SAC móvel, Antônio Luis
Marques “o atendimento da população é
importante para que eles tenham acesso a
documentos essenciais aos exercícios da
cidadania”. Antônio lembra que os serviços
prestados pelo SAC móvel são gratuitos exceto
segunda e terceira vias do RG.

Ascom – 12/03/2009
Nádia Borges
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Prefeitura municipal de Barreiras

A promoção de um serviço de saúde com
maior qualidade para a população perpassa pela
capacitação dos profissionais que prestam
atendimento direto a comunidade.

Pensando dessa forma, o Governo
Municipal promoverá até o mês de abril, no
auditório do Posto Albert Sabin, uma série de mini-
cursos voltados para os profissionais que atuam
nos Postos de Saúde.

Enfermeiros, técnicos de enfermagem,
médicos e dentistas atualizarão os seus
conhecimentos sobre os procedimentos referentes
à atenção básica. “Investir na capacitação desses
profissionais é de fundamental importância, a fim
de que a nossa população tenha sempre um melhor
serviço”, comentou a prefeita Jusmari Oliveira. Na
sexta ,27, será promovido o primeiro curso, com o
tema “Primeiros Socorros”.

Profissionais de saúde participarão de capacitação
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viste  a nossa pagina na internet


