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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 Serra Doura-

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

mentos diversos para a devida prestação de  contas.
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Edital Municipal nº 088/2009, de 25 de março de 2009.

“Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para dar cumprimento
ao quanto determina o Art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
é dá outras providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
por Lei, faz saber a todos os munícipes que:

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o Art. 48, da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Nº 101/2000);

CONSIDERANDO, que a discussão para elaborar o Projeto de Lei da LDO, o Poder Executivo com o cumprimento da
transparência e participação popular;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica marcada para o dia 08 de abril do corrente ano, audiência pública para discutir a elaboração de Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2010.

§ 1º. A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da Câmara Legislativa deste
Município, às 09:00 horas.

§ 2º. Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como todos os munícipes, para participar.

Art. 2º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Dourada, 25 de março de 2009.

________________________
Enilson Fagundes Camelo

Prefeito Municipal
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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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Governo Municipal atende
reivindicação dos taxistas

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


