
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos 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.
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Barreiras: Além da CAF, Unidades Credenciadas 
também atendem pelo Programa Farmácia Popular 
do Brasil  
É possível adquirir medicamentos como Insulinas, bem como para 
diversos tratamentos, a exemplo da diabetes, de forma gratuita ou 
com desconto especiais.

O Programa Farmácia Popular do Brasil é uma iniciativa do Go-
verno Federal que cumpre diretrizes da Política Nacional de As-
sistência Farmacêutica, com objetivo de oferecer mais uma alter-
nativa de acesso da população aos medicamentos considerados 
essenciais.
Em Barreiras, além da Central de Atendimento Farmacêutico, a 
população conta com unidades credenciadas ao Programa, onde 
a população pode ser dirigir para se cadastrar. Fraldas geriátricas 
e remédios para o tratamento de Diabetes, Asma, Anticoncep-
ção, Dislipidemia, Rinite, Doença de Parkinson, Osteoporose e 
Glaucoma, podem ser adquiridos gratuitamente e/ou com des-
contos especiais.
Um dos medicamentos mais procurados em Barreiras são as In-
sulinas Humana 100 UI/ML e a Insulina Humana Regular 100 
UI/ML. “Esses medicamentos são importantíssimos para os 
pacientes diabéticos. Existe uma grande procura na Central de 
Abastecimento Farmacêutico – CAF em Barreiras e que também 
podem ser encontrados com facilidade, por exemplo na Droga-
ria Rocha, Farmácia Pague Menos e na Farma Bem. Essa é uma 
alternativa positiva e rápida que ajuda no auxílio dos pacientes”, 
frisou Clécio Ribeiro, assessor técnico da Secretaria de Munici-
pal de Saúde.
O governo exige que os remédios do programa Farmácia Popular 
sejam entregues ao titular da receita ou a uma pessoa que apre-
sente uma procuração do paciente.
 Para a retirada dos medicamentos é necessário apresentar do-
cumento oficial com foto e número do CPF ou documento de 
identidade que conste o número do CPF e a receita médica den-
tro do prazo de validade (365 dias para anticoncepcionais e 180 
dias para os demais medicamentos ou fraldas geriátricas), tanto 
do SUS quanto particular. Menores de 18 anos devem ser acom-
panhados pelos pais ou responsáveis.
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Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n° - Centro – Muquém de São Francisco/BA          CEP 47115-000 
Telefone: (77) 3652 1014

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO 

DECRETO Nº 29 DE 16 DE JULHO DE 2018. 

Autoriza e outorga poderes ao Secretário 
Municipal de Gestão Bancária e Tesouraria para 
movimentar contas em estabelecimentos 
bancários e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, Estado da Bahia no uso de suas 
atribuições, conforme o disposto no art. 71, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA: 

Art. 1º. - Ficam autorizados o Secretário Municipal da Gestão Bancária e Tesouraria Giuliano 
Rodrigues Mariano, conjuntamente com o Prefeito Municipal Marcio Cesare Rodrigues Mariano,
a movimentar toda e qualquer conta Bancária do Municipio de Muquém do São Francisco, 
cadastradas no CNPJ Nº 30.068.848/0001-13, mantidas em estabelecimento bancários no 
Municipio de Ibotirama – Bahia.   

Art. 2º. - A autorização de que trata o art. 1º deste Decreto refere-se à outorga de poderes 
necessários à execução dos seguintes serviços bancários: 

I. emitir cheques (cód. 9); 
II. abrir contas de deposito (cód. 10); 
III. solicitar saldos e extratos (cód. 26); 
IV. requisitar talonário de cheques (cód. 27); 
V. retirar cheques devolvidos (cód. 36) 
VI. sustar e contraordenar cheques (cód. 94); 
VII. assinar a apólice de seguro (cód. 73); 

VIII. cancelar cheques (cód. 95); 
IX. baixar cheque (cód. 96); 
X. efetuar resgates e aplicações financeiras (cód. 98); 
XI. efetuar pagamentos por meio eletrônico (cód. 104); 
XII. efetuar transferências por meio eletrônico (cód. 105); 

XIII. efetuar movimentação financeira no rpg (cód. 117); 
XIV. consultar contas e aplicações de programas e repasse (cód. 118); 
XV. liberar arquivos de pagamentos no GFN/ASP (cód. 119); 

XVI. emitir comprovantes (cód. 126); 
XVII. efetuar transferências para mesma titularidade por meio eletrônico (cód. 128); 
XVIII. encerrar contas de deposito (cód. 133); 

XIX. consultar saldo e extrato de conta judicial unificada (cód. 143); 
XX. assinar instrumentos de convênio e contrato prestação serviços (cód. 149); 

XXI. solicitar/baixar relatórios depósitos judiciais (cód. 151). 

Art. 3º.  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º. - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito municipal de Muquém do São Francisco em 16 de julho de 2018. 

Marcio Cesare Rodrigues mariano 
Prefeito Municipal  


