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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 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.

Oficinas para modernização de Feiras Livres serão realizadas
no SEBRAE

O Governo Municipal em parceria com o SEBRAE está oferecendo oficinas para
orientar e elaborar planos de modernização das Feiras Livres de Barreiras. Os repre-
sentantes de feiras e demais responsáveis pelo setor comercial de hortifrutigranjeiros
estão convidados para participarem das oficinas que será dia 24 e 25 de agosto, das
14 às 16h no auditório do SEBRAE.

As oficinas serão direcionadas pelo instrutor José Alberto Muricy com objetivo
elaborar junto com os participantes planos de sustentabilidade e buscar o melhor
meio de modernização e higienização das Feiras Livres. “É importante que os repre-
sentantes do poder público participem para que colaborem com sugestões viáveis
para a elaboração dos planos de modernização das Feiras” disse a coordenadora
do projeto, Ivalda Sampaio.

Segundo o coordenador de indústria, comércio e serviço, Carlos Costa, essas
oficinas serão um caminho para enriquecer o projeto que já está elaborado pela
prefeita Jusmari, para a reforma do Centro de Abastecimento de Barreiras - CAB I.
“Com certeza, iremos participar e sugerir o melhor para as Feiras Livres de Barreiras,
com essas oficinas teremos mais recursos e idéias que só servirão para alavancar e
desenvolver o nosso trabalho” disse.
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EXTRATO DE CONTRATO COMO
RESULTADO DA LICITAÇÃ CV Nº. 016/2010
PROCESSO Nº. 013/2010.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Canápolis; CONTRATADO: A Empre-
sa S & R CONCURSOS E PESQUISAS LTDA - ME; OBJETO: assessoria na
realização e execução de processo seletivo para provimento, em caráter perma-
nente, de vagas no quadro de servidores efetivos. VALOR GLOBAL: R$ 45.000,00
(Quarenta e cinco mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 03.00.00 – Secreta-
ria Municipal de Administração; 04.122.009.2.017 – Manutenção da Secretaria de
Administração; 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA: Canápolis – Bahia, 25 de Agosto de 2010; VIGENCIA: 60 (sessen-
ta) dias.

Roubo de tampas de bueiros e bocas de lobo preocupa
Secretaria de Infraestrutura

A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem enfrentado um grave problema na
rede municipal de esgotamento. Mais de 50 tampas de bueiros e bocas de lobo
foram roubadas nos últimos meses, prejudicando o escoamento do esgoto e das
águas pluviais de toda a cidade.

O alto valor de mercado do ferro fundido, material dos bueiros e bocas de lobo,
tem despertado o interesse de vândalos e criminosos que comercializam clandesti-
namente as peças roubadas. O prejuízo aos cofres públicos varia de 600 a 1 mil
reais por tampa.

Segundo o subcoordenador de serviços públicos Alcione Rodrigues, a incidência
desses roubos é cada vez maior, principalmente, em Barreirinhas e no Centro da
Cidade. “A falta das tampas roubadas é preocupante. Pois, provoca entrada de sujei-
ra nas bocas de lobo e seu respectivo entupimento. Além de colocar em risco a vida
dos motoristas, motoqueiros e pedestres”, comentou Alcione.

Embora exista uma fiscalização no município, o roubo só pode ser oficializado
com o boletim de ocorrência se o autor for pego em flagrante. O roubo de um bem
público como tampas e grades de bueiro é crime, com pena prevista de um a quatro
anos de reclusão e com uma agravante: não é aceito o pagamento de fiança, nem
mesmo quando o réu é primário (artigo 155 do Código Civil Brasileiro).
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Barreiras receberá o Prêmio Qualidade e Excelência na
Saúde Pública

De 29 de agosto a 1º de setembro, será realizado na cidade de Balneário
Camboriú, em Santa Catarina, um encontro nacional de secretários de Saúde, onde
100 gestores vão receber o Prêmio Qualidade e Excelência na Saúde Pública. O
secretário de Barreiras, Everaldo Galvão Júnior - Juca Galvão, está entre os des-
taques do país. A premiação, inédita no Brasil, tem como objetivo valorizar o empe-
nho na esfera municipal, na busca pela otimização da qualidade de vida e saúde da
população local. Durante o encontro, além de momentos de confraternização, os
100 melhores secretários de saúde do país, vão participar de palestras.

Vários motivos levam o Secretário de Saúde de Barreiras, compor a lista de
“Excelência e Qualidade na Saúde Pública”, um deles é ter alcançado as metas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Dentre os fatores positivos do município de
Barreiras, estão: o controle e combate à dengue; a produtividade na realização de
cirurgias, exames e consultas; implementação de projetos de PSFs e a implantação
do SAMU 192.

“Este é apenas o início do nosso trabalho. Temos mais projetos que vão engran-
decer a nossa saúde, como, por exemplo, a construção de mais Postos de Saúde
da Família, bem como, o fortalecimento maior do SAMU, uma vez que já está sendo
construída, a Unidade de Pronto Atendimento, do bairro Santa Luzia, que servirá
como ponto básico de apoio do SAMU”, disse o Secretário, Juca Galvão.
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