
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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Falta de chuva pode prejudicar
produção de algodão no Sudoeste

Situação de uma lavoura de algodão no sudoeste
do estado. Foto feita em 02/03/12

Entre janeiro e fevereiro de 2012 a região sudoeste
da Bahia registrou 42 dias sem chuva. O período de es-
tiagem a exemplo do que já ocorreu em safras anterio-
res, pode comprometer parte da produção de algodão
da região. Segundo José Lima Barros, coordenador do
Programa Fitossanitário da Associação Baiana dos Pro-
dutores de Algodão (Abapa), cerca de 70% da produ-
ção já está comprometida.

“Essa situação poderá mudar somente se chover
com certa regularidade entre março e abril, caso contrá-
rio, as lavouras poderão ser totalmente perdidas”, ob-
serva com preocupação o coordenador. “Esses longos
períodos de estiagem já estão desestimulando alguns pro-
dutores”, reforça.

Na safra 2010/11 a área cultivada com algodão na
região foi de 32,5 mil hectares. Para esta safra houve
uma redução de 1,5 mil hectares na área de cultivo. A
estiagem, segundo José Lima, não é o único problema
enfrentado pelos cotonicultores do sudoeste. A alta
infestação das pragas do algodoeiro, em especial o bicudo,
também contribui para esse decréscimo.

De acordo com a presidente da Abapa, Isabel da
Cunha, a associação está trabalhando para minimizar o
custo para os produtores, já que mantém uma equipe
com três técnicos para atender a região. “Estes profissi-
onais, além do levantamento de todas as áreas cultivadas
com algodão, realizam um trabalho de conscientização
com os produtores locais em relação ao uso de estraté-
gias para o controle das pragas do algodoeiro”, esclare-
ce a presidente.

“Não estamos imunes às adversidades do cli-
ma ou a infestação das pragas do algodoeiro. O que
temos de fazer é manter um trabalho de prevenção
para não sermos pegos de surpresa. A Abapa tem
investido no monitoramento das lavouras de algo-
dão no estado, mas precisa do retorno do produtor,
para o cumprimento dos prazos de destruição da
soqueira, principal foco do bicudo”, finaliza Isabel.

Foto: Arquivo ABAPA
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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Canápolis tem o melhor índice de qualidade em Saúde do
Oeste Baiano, e o 5º melhor do Estado, segundo avaliação do

Ministério da Saúde.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou, nesta quinta-feira (1/03), em Brasília, o Índice de Desempenho do
SUS (IDSUS 2012), ferramenta que avalia o acesso e a qualidade dos serviços de saúde no país. Criado pelo Ministério
da Saúde, o índice avaliou níveis de atenção (básica, especializada ambulatorial e hospitalar e de urgência e emergência),
verificando como está a infraestrutura de saúde para atender as pessoas e se os serviços ofertados têm capacidade de dar
as melhores respostas aos problemas de saúde da população.

AVALIAÇÃO – O índice avalia com pontuação de 0 a 10 a municípios, regiões, estados e ao país com base em
informações de acesso, que mostram como está a oferta de ações e serviços de saúde.

Na região Oeste da Bahia, o município de CANÁPOLIS se destacou ao atingir a média de 6.61, índice maior do
que a média nacional, avaliada em 5,47. Para o secretário Municipal de Saúde, Charles Pereira de Souza, “o resultado é
um importante instrumento de avaliação da evolução dos serviços prestados à comunidade, que nos deixa em uma
condição confortável; mas, sabemos que há espaço para evoluirmos e crescermos ainda mais”. Abaixo, está a tabela
detalhada das avaliações dos outros municípios do Oeste baiano:
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Raimundo Reis Barreto, em-
pregador da Setogel - Serviços
Topográficos e Geodésicos Ltda
- comunica que o f u n c i o n á r i
o José Augusto P. dos Santos ,
portador do CTPS: 88167 série:
00033/BA, auxiliar de topogra-
fia,   não comparece ao trabalho
desde o dia 24/02/2012, fican-
do, pois definido que perante a
data desta publicação, caracteri-
za-se ABANDONO DE EM-
PREGO,  conforme Art. 482, Le-
tra “I”, da Consolidação das Leis
do Trabalho.

Raimundo Reis Barreto -
Empregador

A  Agro Empreendimentos Vitória Régia LTDA, na busca da melhoria contínua

das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está

comprometida em

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente

através da prevenção da poluição, administrando os impactos ambientais

de forma a torná-los compatíveis com a preservação das condições

necessárias à vida;

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requisitos

subscritos pela organização;

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sistema de

gestão estruturado que controla e avalia as atividades, produtos e serviços,

bem como estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, disponibilizando

às partes interessadas informações sobre seu desempenho em meio

ambiente;

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo,

contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do uso

racional dos recursos naturais;

. Promover a conscientização e o envolvimento de seus colaboradores,

para que atuem de forma responsável e ambientalmente correta;

A DIREÇÃO

ABANDONO DE EMPREGO
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