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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 n° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrati-
vos de prefeituras, câmaras municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas

municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Ações integradas garantem redução da Dengue em Barreiras

Em 2010, Barreiras tem registrado uma queda contínua nos casos de Dengue. Há dois meses
para o fim do ano, foram constatados apenas 34 casos enquanto em 2009 foram 1.467. A conquista
é fruto de ações integradas desenvolvidas pelo Governo Cidade Mãe que unem a Secretária de
Saúde, Guarda Municipal e 4º BEC na realização de mutirões de limpeza e conscientização da
população nos períodos críticos de infestação do Aedes Aegypti. “Desde maio não temos índice de
infestação acima de 1 por cento. Estamos dentro do recomendado pelo Ministério da Saúde”,
declarou Geovani Montinho, coordenador de endemias.

Além dos mutirões, a Prefeitura implantou o Levantamento de Índice Rápido – LIRA para visualizar
com mais precisão os bairros e comunidades rurais que necessitam de atenção especial no contro-
le da Dengue. “O LIRA consiste em visitas domiciliares feitas por bairro para a pesquisa de larvas do
mosquito. Mobilizamos um maior número de agentes para o trabalho em um bairro por vez, o que
agiliza a identificação das áreas de risco”, explicou Geovani Montinho.

Cerca de 60 pessoas trabalham na zona urbana e rural na identificação de focos da dengue. A
equipe conta ainda com a colaboração dos agentes de saúde nos mutirões e trabalhos preventivos.

Em maio de 2009, secretários, departamentos de saúde e equipe de gabinete se reuniram para
traçar estratégias que reduzissem a infestação do mosquito da dengue. O resultado já é percebido
nos bairros e comunidades. “Antigamente aqui, todo ano, nós esperávamos o tempo da Dengue,
todo mundo ficava doente, as crianças sofriam bastante. Agora, não ouvi mais falar que ninguém
tenha ficado doente aqui”, comentou a moradora do Bairro São Pedro, Luzia dos Santos.
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