
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 n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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Notícia

Lançada em Barreiras a campanha “10 Minutos Contra a Dengue”

A Vila Amorim foi o primeiro bairro de Barreiras a
conhecer a Campanha 10 Minutos Contra a Dengue,
uma proposta lançada no Rio de Janeiro e na Cingapura
com o objetivo de combater a doença com o
envolvimento direto da população. A Prefeitura de
Barreiras, por meio da Vigilância Epidemiológica - VIEP
- adaptou a idéia ao município, criando um calendário
que alia práticas de prevenção e de combate à dengue.
O material começou a ser distribuído aos moradores da
Vila Amorim na quinta-feira, 01, na sequencia, será
entregue nos demais bairros da cidade.

“Será uma ação integrada entre agentes
comunitários e agentes de endemias. Durante as visitas
habituais às famílias, os profissionais entregarão o guia
com todas as instruções e com um calendário de
vistorias que devem ser cumpridas pelos moradores.
Em uma semana do mês, durante 10 minutos, o morador
fará sua inspeção em pontos específicos da casa para

identificar possíveis focos da doença”, esclarece a
coordenadora da VIEP, Edelza Marchewicz.

Os agentes farão também o papel de
fiscalização durante todo o ano, apoiando as famílias
no trabalho de combate à dengue. A idéia é que os
moradores dispensem 10 minutos mensais para evitar
possíveis epidemias da doença. O material distribuído
traz orientações como ficar atento a calhas entupidas,
caixas d’água destampadas, ralos com água da chuva
acumulado, pratinhos de vãos de planta, e a
necessidade de colocar baldes e garrafas com a boca
virada para baixo. Segundo a VIEP, na zona urbana
de Barreiras o maior índice de focos da dengue está
no lixo domiciliar, já na zona rural, nos depósitos de
água.

Fonte: Dircom - Barreiras
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Correntina recebe unidade móvel do Brasil Sorridente e vai levar
atendimento odontológico as comunidades rurais

A Prefeitura Municipal de
Correntina (BA) foi contemplada e re-
cebeu nesta segunda-feira (05/03) uma
Unidade de Atendimento
Odontológico do Programa Brasil Sor-
ridente do Ministério da Saúde para
atender exclusivamente as comunida-
des rurais do município.

De acordo com a Secretaria de
Saúde, Maria de Lurdes Sodré desta-
cou com a chegada da unidade móvel,
Correntina terá condição de atender os
moradores da zona rural que necessi-
tam do serviço, mas tem enfrentado
enormes dificuldades em se descolo-
rar até a cidade para fazer o tratamen-
to.

“Essa unidade é de grande valia

para nosso município, pois temos mui-
tas pessoas que não são atendidas por
não terem condição de vim até as nos-
sas unidades do CEOs (Centros de
Especialidades Odontológicas). Ago-
ra essas comunidades vão ser atendi-
das, e essa certeza é motivo de muita
alegria para todos nós da secretaria de
saúde” afirmou Maria de Lurdes
Sodré.

Acompanhada por uma equipe
contento um cirurgião-dentista, auxili-
ar, e um técnico de saúde bucal, a uni-
dade móvel do Brasil Sorridente, vai
levar mais dignidade aos correntinenses
que moram no interior do município,
principalmente, em locais onde as Equi-
pes de Saúde Bucal tradicionais teri-
am dificuldades de chegar até as casas
das pessoas. Dessa forma, se amplia
o atendimento junto a populações que,
de outra forma, jamais teriam acesso a
esse tipo de serviço.

O veiculo estar equipado com um
consultório completo, contendo uma
cadeira odontológica, refletor, raio-X,
autoclave para esterilização do mate-
rial, ar condicionado, pia para lavagem
de mãos, reservatórios de águas, ar-
mários para armazenagem de material

além de outros equipamentos para re-
alização de tratamentos dentários e um
gerador para garantir o atendimento
nas comunidades rurais onde não exis-
te energia elétrica.

De acordo com informações do
Ministério da Saúde, o valor de mer-
cado do veiculo é de R$ 154.190,00,
e no total foram investidos no progra-
ma mais 166 milhões de reais. Nesta
etapa, foram beneficiados mais de 100
municípios brasileiros, e Correntina foi
à única cidade da Bacia do Rio Cor-
rente que foi beneficiada com a Uni-
dade Móvel do Programa Brasil Sor-
ridente.

Além do tratamento clínico, a
equipe itinerante de saúde bucal do
município vai realizar ações de promo-
ção e prevenção. Os casos que neces-
sitam de tratamento odontológico mais
complexo serão encaminhados para os
Centros de Especialidades
Odontológicas (CEOs). No caso das
próteses (dentaduras), a parte clínica
poderá ser feita no próprio veículo.
Apenas a parte laboratorial será enca-
minhada aos Laboratórios Regionais
de Prótese Dentária.

O prefeito Nilson José Rodrigues
(Maguila) informou que pretende rea-
lizar, ainda neste mês, um mutirão de
saúde bucal na comunidade de
Caruaru, já com a unidade móvel de
saúde odontológica como forma de
iniciar o atendimento odontológico
itinerante no município. O evento, já
esta na programação das comemora-
ções do aniversário de 74 anos de
emancipação política de Correntina.

Maurizan Cruz

Assessoria de Comunicação
Prefeitura Municipal de

Correntina-BA
Telefones: (77) 3488 2393 / 8145

7014
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CGC. 13.234.000/0001 – 06

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTE AO 3º
QUADRIMESTRE 2011

 
A Prefeitura Municipal de Buritirama-Estado da Bahia, cumprindo o que determina o Art.9º da Lei Complementar
número 101 de 04 de maio de 2000- LRF, atendendo a solicitação da Câmara de Vereadores de Buritirama, em
uma Sessão Especial, realizou às 09 horas do dia 28 de fevereiro de 2012, a Audiência Publica para demonstrar
e avaliar perante aos Vereadores e a Comunidade, o cumprimento das metas fiscais referente ao 3º
Quadrimestre/2011. A Sessão foi realizada no auditório da Câmara de vereadores, sendo a apresentação dos
dados feita pelo Controlador Geral do Município, Senhor João Néris dos Santos, tendo como presentes,
Vereadores, Munícipes,Secretários Municipais,o Prefeito Oslindo Jacobina de Almeida e o Vice Claudionor
Oliveira, cumprindo assim o que determina a Lei.

COMUNICADO
DATA: 05/03/2012
Devido a uma solicitação da Prefeitura de Barreiras para executar obras de calçamento, a EMBASA suspenderá temporariamente
a partir de hoje (05/03) entre às 08h e 17h30 o abastecimento de água em parte do bairro São Sebastião, em Barreiras (BA).
Os moradores de imóveis com reservação suficiente para seu consumo diário não serão afetados. Recomenda-se o uso
moderado da água todo o fim do dia, quando o fornecimento volta a ser gradativamente regularizado.

Assessoria de Comunicação da Embasa

Unidade Regional de Barreiras - 3612 9366


