
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 Cosntituição 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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Desde o início do ano até a última terça-feira (28), a Transalvador 
já registrou 2.673 abordagens a motoristas em blitze de alcoolemia 
realizadas nas ruas de Salvador. Isso dá em torno de 95 motoristas 
abordados diariamente. De acordo com o gerente de Trânsito da 
autarquia, Antônio Nery, a ação foi intensificada, principalmente, 
por causa do aumento no número de eventos na cidade em fun-
ção da alta estação, o que eleva os riscos de acidente de trânsito.
Continuação, pág.. 02

Quase 100 motoristas são parados por dia 
em Salvador para teste de álcool



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Página 02Barreiras, 30 de janeiro de 2014

POLÍTICA AMBIENTAL

A Campo Grande Bioeletricidade S.A, na busca da melhoria 
contínua das ações voltadas para o meio ambiente, assegu-
ra 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 re-
visa
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 am-
bientais
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

         
  PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº. 001 do Contrato nº. 025/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 - CPL/PMB/BA 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejolândia;  
CONTRATADA: CONTRUTORA JSM LTDA. CNPJ: 01.200.814/0001-32. 
OBJETO: Prorrogar Prazo de vigência e execução para 31/12/2014. 
SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, Prefeito Municipal Gilmar Ribeiro da Silva, e pela Contratada, o Sr. Jesualdo Alves dos Santos.  
Brejolândia, 30 de dezembro de 2013.  A contar de 01 de janeiro de 2014. 
 

Nesse mesmo período, o órgão municipal já mul-
tou 308 condutores que se recusaram a fazer o teste 
do bafômetro, 52 foram penalizados por atingir a 
quantidade mínima que é de 0,05 miligrama de álco-
ol por litro de ar expirado (0,05mg/L), 115 veículos 
foram removidos (por situação irregular na docu-
mentação ou do condutor) para o pátio da Transal-
vador e 351 carteiras de habilitação foram recolhidas.
Ainda segundo a Transalvador, três pessoas já foram 
conduzidas à delegacia este ano, pelo crime de trânsito 
por terem ingerido mais de 0,34 mg/L de álcool.  “As 
ações estão sendo realizadas diariamente em diversos 
pontos, principalmente à noite em locais próximos a 
bares, festas e casas de show, onde costuma ter uma inci-
dência maior de condutores alcoolizados”, explica Nery.
Para evitar a blitz da Lei Seca, o funcionário públi-
co Marcelo Silva tem preferido consumir bebida 
perto de casa. “Apesar de gostar de uma cervejinha, 
prefiro deixar o carro em casa e sair para locais mais 
perto de onde moro. Assim, evito não só a multa, 
como também diminui o risco de acidentes”, disse. 
Além de ter a carteira recolhida, a multa para quem 
for pego no teste do bafômetro é de R$ 1.915,30.
Mesmo com um número maior de abordagens, An-
tônio Nery revela informou que as pessoas não es-
tão respeitando a Lei e muitas continuam dirigindo 
sob efeito de álcool. “Quanto maior a fiscalização 
maior o número de pessoas que são pegas no teste 
de bafômetro. Isso quer dizer que, esses motoristas, 
ainda não se deram conta do perigo que é a combi-
nação direção e álcool”, alerta o gerente de trânsito.
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Prefeito de Barreiras cumpre agenda em 
Brasília, Rio de Janeiro e Paraguai em 

busca de investimentos para o município 

Dircom

O Prefeito Antônio Henrique viajou na manhã desta 
terça-feira, 28, para cumprir uma extensa agenda de 
compromissos nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e 
Assunção no Paraguai.
Em Brasília o prefeito participará de Audiências com o 
Ministro de Estado dos Transportes, César Borges para 
discutir sobre Contorno Viário de Barreiras, e com o 
Diretor Geral do Departamento de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT, Jorge Ernesto Pinto Fraxe, para 
tratar da agilidade das obras nas BR-242/020 e 135 e a 
situação do Anel Viário.
No Rio de Janeiro o prefeito participará de encontros 
com a JDS Engenharia e Consultoria Ltda empresa res-
ponsável pala execução dos Estudos de Viabilidade Téc-
nica Econômica e Ambiental – EVTEA e Elaboração 
do Anteprojeto de Engenharia para melhoramentos em 
Rodovias e adequação de capacidade e segurança de seg-
mento dos contornos viários de Barreiras.
Após os compromissos em Brasília e Rio de Janeiro o 
Prefeito Antonio Henrique segue em viagem para a ci-
dade de Assunção, Capital do Paraguai, onde terá en-
contros para atração de investimentos e viabilização de 
Parceria Público Privada (PPP) para o município.
Consta ainda da agenda reuniões para tratar da situa-
ção do asfalto inacabado do Bairro Flamengo e sobre o 
Canal de Macrodrenagem do Bairro Santa Luzia que se 
encontra com problemas no cronograma de execução.

Reinaldo Esteban

Buritirama: SAMU 192 em Treinamento 

A Prefeitura de Buritirama-BA, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, objetivando destacar a importância da 
qualidade na assistência em serviços de saúde, promove 
treinamento aos profissionais do SAMU 192 (enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas), 
em tempo integral, entre os dias 28 e 31 do corrente 
mês, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde.
São orientações teóricas e procedimentos práticos 
que seguem as normas de Atendimento Pré-hospita-
lar recomendadas pela Sociedade Brasileira de Car-
diologia, pela American Safety & Health Institute 
(ASHI), International Liaison Committee on Resus-
citation (ILCOR)-Guidelines 2010 e SBAIT (Socieda-
de Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma).
Os profissionais serão capacitados quanto à organização 
do sistema de atenção integral às urgências, compreen-
der a Regulação Médica do Sistema de Urgência e a pres-
tar atendimento às vítimas em situações de urgência.
O Treinamento é ministrado pelos Enfermeiros 
Instrutores SBV do CTS-Centro de Treinamento 
em Saúde de Barreiras-BA, Fabiano Pereira Afon-
so e Leonardo Oliveira dos Santos Lima e acom-
panhado pelo Coordenador do SAMU 192 de Bu-
ritirama, Enfermeiro Uosles Carlos Machado .
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