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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, Prefeitura Municipal de Brejolândia  e  Prefeitura
Municipal de Serra Dourada zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da

população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEGUNDA CHAMADA

O presidente do Tribunal de Mediação e Arbitragem de Barreiras – TMAB, Genivaldo
Gomes da Silva, no uso de suas atribuições, juntamente com o diretor financeiro, Geovani
Jung Zorzo e o diretor administrativo, Agamenon Ribeiro de Andrade, convocam a todos
os sócios integrantes do TMAB e regulares com suas obrigações, para participarem da
assembléia geral Extraordinária – segunda chamada, a realizar-se no dia 23 de abril de
2009, no salão da Sorveteria Zorzo da Praça Castro Alves, Rua Prof. Guiomar Porto, 101,
Centro, Barreiras – Bahia, as 19:00h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas do TMAB
2) Proposta de extinção do TMAB
3) Doação dos fundos de participação dos sócios
4) Escolha da entidade beneficente para doação

                                                        Barreiras – BA 13 de abril de 2009

                                                         GENIVALDO GOMES DA SILVA
                                                                           PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Convênio de municipalização do Eurico Dutra é assinado pelo Município

O governo municipal assina
amanhã, 08, o termo de convênio
de municipalização do Hospital
Eurico Dutra. A solenidade será no
próprio hospital, ás 10h, contando
com a presença do secretário
estadual de saúde Jorge Solla, a
prefeita de Barreiras, Jusmari
Oliveira, o secretário municipal de
saúde, Juca Galvão e autoridades.

A municipalização vai trazer o pleno
funcionamento da unidade
hospitalar beneficiando Barreiras e
região. De imediato serão
disponibilizados 20 leitos,
totalizando 65 para internação e
cirurgias eletivas.
O projeto de reestruturação prevê
investimento de R$ 2 milhões em
obras e aquisição de novos

equipamentos para garantir mais
agilidade e modernização dos
serviços.

Faz parte da proposta também a
implantação de uma unidade
materno-infantil, o que irá
desobstruir o Hospital do Oeste,
facilitando o atendimento ao
público.


