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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, a Prefeitura Municipal de Serra Dourada

zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documen-

tos diversos para a devida prestação de  contas.

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

Prefeitura Municipal de Serra

Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73

EXTRATO DE CONTRATO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Luiz Turra, CPF 173.109.809-15 torna público que está
requerendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a Licença
de Operação de Agricultura de Sequeiro, localizada nas
Fazendas São Luiz – Lote E5 A, cito a Rodovia do Anel
da Soja, Km 70, mais 23 Kms.

Gilberto Luiz Martel CPF 255.254.250-68
Procurador

Contrato nº 121/2009.           Modalidade: Tomada de Preço
nº 009/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Edgar Jose da
Silva, CPF. 251.668.401-00. Objeto: prestação de serviços
no transporte escolar do ensino fundamental da localidade de
Bois, Torradas, Boqueirão a Sede no turno vespertino, ida e volta
nos dias, com o veiculo placa CLT-4180 código do renavam
356728480 de acordo Edital e anexos. Previsto para o
Período: R$ 23.814,00 (vinte e três mil e oitocentos e quatorze
reais). Dotação Orçamentária: Unidade: 02.04.000 –
Secretaria de Educação e Cultura. Programa: 2.022 –
Manutenção do Ensino de 1º grau (Fundeb); Elemento:
3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção /
Fundeb e/ou Unidade: 02.04.000 – Secretaria de Educação e
Cultura; Programa: 2.034 – Manutenção do Ensino Fundamental
- Recursos do FNDE; Elemento: 3.3.9.0.33.00 – Passagens e
Despesas. Serra Dourada – Bahia, 23 de março de 2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Contrato nº 122/2009.           Modalidade:
Tomada de Preço nº 009/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada
e Cezar Borges da Cruz, CPF.
968.658.225-87. Objeto: prestação de
serviços no transporte escolar do ensino
fundamental das localidades da Fazenda
Paulicéia a Traíras no turno vespertino, ida e
volta nos dias úteis com o veículo placa JJD-
0473 código do renavam 002099276  e do
Povoado de Queimada Grande, Jacu, Mixila
a Traíras (vespertino) ida e volta nos dias úteis
com o veículo placa GVP-2446 renavam
2701145 de acordo Edital e anexos. Previsto
para o Período: R$ 48.476,10 (quarenta e
oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e
dez centavos). Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.04.000 – Secretaria de Educação
e Cultura. Programa: 2.022 – Manutenção do
Ensino de 1º grau (Fundeb); Elemento:
3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com
Locomoção / Fundeb e/ou Unidade:
02.04.000 – Secretaria de Educação e
Cultura; Programa: 2.034 – Manutenção do
Ensino Fundamental - Recursos do FNDE;
Elemento: 3.3.9.0.33.00 – Passagens e
Despesas. Serra Dourada – Bahia, 23 de
março de 2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
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A Fazenda São Luiz – Lote E5 –A- de propriedade de
LUIZ TURRA, na busca da melhoria contínua das
ações voltadas para o meio ambiente, asseguram 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;

Profissionais de saúde participarão de capacitação

A promoção de um serviço de saúde com maior
qualidade para a população perpassa pela capacitação
dos profissionais que prestam atendimento direto a
comunidade.
Pensando dessa forma, o Governo Municipal
promoverá até o mês de abril, no auditório do Posto
Albert Sabin, uma série de mini-cursos voltados para
os profissionais que atuam nos Postos de Saúde.
Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e
dentistas atualizarão os seus conhecimentos sobre os
procedimentos referentes à atenção básica. “Investir
na capacitação desses profissionais é de fundamental
importância, a fim de que a nossa população tenha
sempre um melhor serviço”, comentou a prefeita
Jusmari Oliveira. Na sexta ,27, será promovido o
primeiro curso, com o tema “Primeiros Socorros”.

Hemocentro de Barreiras é realidade

Município,  Estado e União formam rede de atendimento, que
beneficiará toda a região

“A unidade técnica e a afinidade política entre governos
municipal, estadual e federal, são a garantia dos avanços na
Saúde em Barreiras”. Com esta declaração, o superintendente
de Atenção Integral à Saúde, do Governo da Bahia, Alfredo
Boasorte, explicou como Município, Estado e União estão
trabalhando em sintonia para oferecer à população de Barreiras
e de toda a região uma Saúde de qualidade. “ É uma parceria
altamente produtiva, principalmente pela disposição e
entusiasmo da prefeita Jusmari Oliveira. Graças a esse novo
momento que vive o município, foi possível somarmos esforços e
iniciativas. E o resultado é o SAMU, que será regional; a
municipalização do Hospital Regional Eurico Dutra, a
construção do hemocentro e, no Santa Luzia, a implantação do
hospital, que será uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
Vale salientar também nesse processo a excelente interlocução
entre o secretário municipal de Saúde, Juca Galvão, o secretário
estadual de Saúde, Jorge Solla, o ministro da Saúde, José Gomes
Temporão e os doutores Alberto Beltrame e Sadi Falcão, também
do ministério”, enfatizou.
É fato. Barreiras terá hemocentro. Os últimos detalhes para a
implantação da unidade foram definidos nesta sexta-feira,  20, em
reunião da prefeita de Barreiras Jusmari Oliveira, com o novo diretor
regional da 25ª Dires João Fidelis, o secretário municipal de Saúde,
Juca Galvão, e a presidenta da Câmara de Vereadores, Kelly
Magalhães. O hemocentro vai ser construído em um terreno doado
pelo Município, ao lado do Hospital Regional Eurico Dutra.
Outro avanço concreto, diga-se, por sinal,  para a região, é a
municipalização do Eurico Dutra, também capitaneada pela atual
gestão municipal. O atendimento se estenderá aos 36 municípios
do Oeste, ultrapassando a micro-região de Barreiras. “Antes, os
gestores afirmavam em alto e bom tom que os prefeitos de
municípios circunvizinhos somente mandavam para Barreiras
ambulâncias cheias de doentes e problemas, numa clara
demonstração de falta de sensibilidade  e responsabilidade social.
Hoje, com as iniciativas a parcerias que já trazem resultados
comprovados, começamos a viver outra realidade e estamos nos
estruturando para atender a toda essa demanda, sem qualquer
distinção. Esse é o papel de uma cidade-pólo”, frisou a prefeita
Jusmari Oliveira.
Para o diretor regional de 25ª Dires, a Saúde em Barreiras e região
ganha, a partir de agora, novo impulso na qualidade e na busca de


