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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Barreiras adere à Campanha Nacional contra Hanseníase,
Verminoses e Tracoma

Dircom

Tem início na próxima segunda-feira, 28 de julho até
30 de agosto em todo o Brasil, a Campanha Nacional
de Hanseníase, Geohelmintíases (verminose) e Tracoma 2014, realizada pelo Ministério da Saúde em
parceria com os municípios. Em Barreiras, uma série
de ações será desenvolvida neste período pelas secretarias de Educação e Saúde que criaram a Campanha

Municipal de Busca Ativa de Hanseníase, Tracoma e
Geohelmintíase destinada a estudantes na faixa etária
de 5 a 14 anos, em escolas municipais.
São objetivos da campanha, a redução da carga parasitária em escolares do ensino fundamental, identificar
casos suspeitos de hanseníase através do “método do
espelho”, além de identificar e tratar casos de tracoma
nos escolares. Após a identificação, os suspeitos serão
referenciados à rede básica de saúde visando à confirmação diagnóstica e tratamento.
Profissionais das duas secretarias desenvolverão ações
de mobilização e orientações aos professores e escolares. Logo depois, serão oferecidas doses do anti-helmíntico (medicamento de combate às verminoses) e
do preenchimento da ficha de autoimagem, método
do espelho – para o diagnóstico da hanseníase.
"A estratégia no ambiente escolar, já utilizada internacionalmente, reduz os custos do tratamento e potencializa os resultados da intervenção por ser uma
excelente oportunidade de atingir o maior número de
crianças em razão da agregação de crianças e adolescentes nesse ambiente”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica VIEP), Arisleide Bispo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES - BA
CNPJ N° 14.100.747/0001-26

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 16/2014
##TEXTO O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves – BA comunica que realizará Licitação Pregão Presencial n.º 16/2014,
Proc. Administrativo nº 1103/2014, no dia 30 de Julho de 2014, ás 09:00hs, objetivando a Aquisição de produtos para a Agricultura
Familiar, atendendo a Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 38/2009. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:
Praça Municipal, 27 – Centro – Riachão das Neves - Bahia. CEP – 47.970-000 – Tel.: 77 - 3624.2136/2233. Valdir de Souza Pereira
- Pregoeiro
##ASS Hamilton Santana de Lima
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de Julho de 2014
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Carlos Roberto Campanholi, CPF sob n° 481.973.199-87, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR de São Desidério a Licença de Operação da
atividade Agricultura de sequeiro (soja), nas Fazendas Campanholi,
Campanholi II, IV, V, VI, X, XI, XII e XIII, localizadas na Rodovia BR 020,
KM 89, Zona Rural deste município.
				 Carlos Roberto Campanholi

POLÍTICA AMBIENTAL
Carlos Roberto Campanholi e outros, na busca da melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está
comprometido em:
•
Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o
meio ambiente através da prevenção da poluição, administrando
os impactos ambientais de forma a torna-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;
Carlos Roberto Campanholi

Praça da Bíblia recebe
projeto de Cinema Itinerante
nesta quarta e quinta-feira
Luís Eduardo Magalhães recebe entre
os dias 23 e 24 o projeto Cine SLC Agrícola. A
iniciativa conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo do município. A unidade móvel do projeto
apresentará cinco sessões de cinema por dia e
ficará na Praça da Bíblia, no bairro Florais Lea.
A estrutura tem capacidade para 87 expectadores sentados e dois banheiros internos. As sessões acontecem às 9h, 13h, 15h, 17h e 19h. As
sessões da manhã terão como público as crianças e adolescentes inscritos em atividades do
Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs) e
da Escola Modelo Dom Ricardo Werberberger.
As sessões da tarde são voltadas a escolas do município. Os filmes exibidos nestas sessões serão
as animações Aviões e Meu Malvado Favorito 2.
As sessões das 17 e 19h apresentarão os longa
metragem Homem de Ferro 3 e O Cavaleiro Solitário e são abertas ao público.
Para a secretária de Cultura e Turismo do município Janne Scholsser, a iniciativa é uma maneira
de oferecer a experiência de assistir um filme no
cinema para quem nunca teve essa oportunidade. "Muitas pessoas em Luís Eduardo Magalhães
nunca tiveram a oportunidade de assistir a um
filme no cinema. Tenho certeza que será uma
experiência única para cada uma das crianças e
adolescentes que assistirem a uma das sessões",
observa.
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