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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.

Governo de São Desidério leva serviços itinerantes a
mais comunidades rurais

A Caravana da Cidada-
nia é um projeto da Prefeitura
Municipal de São Desidério
que foi realizado pela primei-
ra vez em janeiro de 2011.
Tem como objetivos intensi-
ficar, ampliar e qualificar os
serviços de todas as secre-
tarias de governo que serão
levados aos moradores mais
distantes da sede. Desde a
sua implantação já atendeu
mais de 30 comunidades ru-
rais.

E nesta sexta, 02, a par-
tir das 08 horas, os serviços
estarão concentrados na lo-
calidade de Mutamba, 32 km
da sede, onde terá participa-
ção dos moradores das loca-
lidades circunvizinhas, a
exemplo de Água Vermelha,
Buriti Seco, Comboio, Golfes,
Nado, Piranhas e Porto Ale-
gre, somando cerca de mil
pessoas, além de toda equi-
pe das secretarias, o prefeito
Zito Barbosa, o vice-prefeito,
Demir Barbosa, secretários e
vereadores.

Dentre os serviços que
serão prestados estão, aten-
dimento do Conselho Tutelar,
atualização de cadastro do

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

Programa Bolsa Família e es-
clarecimentos sobre o progra-
ma e Previdência Social,
gincanas, oficinas de ar te,
brinquedos infantis, distribui-
ção de guloseimas, torneio de
futebol de salão, palestra so-
bre Motivação Pessoal e Dro-
gas, fiscalização de matrícu-
las e frequência escolar para
atualização do benefício Bol-
sa Família, palestras com as
temáticas, Coleta Seletiva,
Resíduos Sólidos e Queima-
da Controlada, com a partici-
pação da equipe da Brigada
de Incêndios de São
Desidério. A cultura do feijão
e mandioca e a técnica da
compostagem – utilização de
restos de alimentos como
adubo orgânico – também
serão abordados.

A unidade móvel estará
no local prestando serviços
de saúde básicos, a exemplo
de atualização do cartão de
vacinação, triagem para aten-
dimento odontológico, obtu-
ração, extração, pesagem de
crianças, aferição da pressão
arterial e teste de glicemia,
pré-natal, exame do preven-
tivo, planejamento familiar e

orientações sobre a saúde da
mulher. A Vigilância Sanitária
fará palestras sobre preven-
ção das doenças de Chagas,
Esquitossomose e Tracoma.
A equipe do Centro de Aten-
ção Psicossocial – CAPS tam-
bém prestará serviços.

A Câmara Legislativa
Municipal garantirá assesso-
ria jurídica aos moradores,

disponibilizando advogados
para esclarecer e/ou encami-
nhar assuntos ou processos
morosos à justiça.

O governo ainda garan-
tirá ônibus aos moradores das
localidades abrangentes com
destino a Mutamba. Ao meio
dia será servido almoço a to-
dos os participantes.

Outras informações ligar na Assessoria de Comunicação da
Prefeitura Municipal de São Desidério pelo telefone (77) 3623- 2280.

Por Adinete Batista
Foto: Jackeline Bispo
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                                       CNPJ - 13.230.602/0001 - 87
 Praça Frederico Fidélis, 567 – centro – Fone/Fax – (77) 3625 – 1031 – Santa Rita de Cássia – Ba –     CEP –

47.150-000

RESUMO DE CONTRATO

RESUMO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 10/2011
Licitação na modalidade Convite nº 002/2011

Contrato firmado em  01/09/2011
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
CNPJ: 16.431.082/0001-69
CONTRATADA: Oliveira Silva Comércio de Combustíveis Ltda
CNPJ: 10.206.869/0002-21
OBJETO: Aquisição de Combustível(Gasolina Comum)para atender as necessidades da Autarquia.
VALOR GLOBAL: R$ 6.160,00
VIGÊNCIA: 04(quatro) meses, iniciando-se em 01/09/2011 a 31/12/2011

RESUMO DE CONTRATO

RESUMO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 10/2011
Licitação na modalidade Convite nº 002/2011

Contrato firmado em  01/09/2011
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
CNPJ: 16.431.082/0001-69
CONTRATADA: Santana Comercial de Combustíveis e Derivados do Petróleo Ltda
CNPJ: 11.465.550/0001-00
OBJETO: Aquisição de Combustível(Óleo Diesel)para atender as necessidades da Autarquia.
VALOR GLOBAL: R$ 1.520,00
VIGÊNCIA: 04(quatro) meses, iniciando-se em 01/09/2011 a 31/12/2011

EDITAL
Dispensa nº 126D/2011

              O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei
n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto o presente
Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa, que a Comis-
são Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, conside-
rando Dispensável Licitação prestação de serviços na locação de imóvel tipo
residencial na Rua Lealdino José dos Reis, Bairro Serra Douradinha, para
apoio a assistência social de acordo programação da Secretaria.

Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei, pode-
rão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de publicação deste Edital.

             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente
Edital publicado no Diário Oficial do Município e afixado no Mural desta
Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – CEP. 47.740-000 – Serra
Dourada – Bahia – www.serradourada.ba.io.org.br

Agropecuária Jacarezinho LTDA, CNPJ 72.677.008/
0004 40 torna público que está requerendo ao Instituto de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA a Licença de
Localização para Usina Termelétrica 150MW, localizada no
Povoado de Campo Grande, Km 272 da Margem Esquerda
da Rodovia BR-135, Sentido Correntina, São Desidério,
Bahia.

Maurício Carlos Martins Cruz
Administrador – Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO
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Serra Dourada – Bahia, 02 de setembro
de 2011

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
Dispensa nº 127D/2011

              O Prefeito do Município de Serra Dou-
rada, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei n.°
8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos
quanto o presente Edital virem ou dele notícia tiverem
e a quem interessar possa, que a Comissão Perma-
nente de Licitação expediu parecer em regular pro-
cesso, considerando Dispensável Licitação presta-
ção de serviços na locação de imóvel tipo residencial
na Travessa Romilce Nunes Novais, Bairro Serra Dou-
radinha, para apoio a assistência social de acordo
programação da Secretaria.

Os interessados que desejarem interpor recur-
so na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco
dias a contar da data de publicação deste Edital.

             E para que ninguém alegue desco-
nhecimento, vai o presente Edital publicado no Diário
Oficial do Município e afixado no Mural desta Prefei-
tura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 02 de setembro
de 2011

Enilson Fagundes Camelo

EDITAL
Dispensa nº 125D/2011

              O Prefeito do Município de Serra
Dourada, Estado da Bahia, no uso de suas atribui-
ções legais e para os fins previstos no Artigo 26 da
Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a
todos quanto o presente Edital virem ou dele notícia
tiverem e a quem interessar possa, que a Comissão
Permanente de Licitação expediu parecer em regular
processo, considerando Dispensável Licitação pres-
tação de serviços na locação de imóvel tipo residen-
cial na Rua Manoel Pinto de Castro, s/n, Bairro Serra
Douradinha, para apoio a assistência social de acor-
do programação da Secretaria.

Os interessados que desejarem interpor recur-
so na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco
dias a contar da data de publicação deste Edital.

             E para que ninguém alegue desco-
nhecimento, vai o presente Edital publicado no Diário
Oficial do Município e afixado no Mural desta Prefei-
tura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 02 de setembro
de 2011

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
Dispensa nº 128D/2011

              O Prefeito do Município de Serra
Dourada, Estado da Bahia, no uso de suas atribui-
ções legais e para os fins previstos no Artigo 26 da
Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a
todos quanto o presente Edital virem ou dele notícia
tiverem e a quem interessar possa, que a Comissão
Permanente de Licitação expediu parecer em regular
processo, considerando Dispensável Licitação pres-
tação de serviços na locação de imóvel tipo residen-
cial na Rua Francisco José da Silva, Bairro Serra Dou-
radinha, para apoio a assistência social de acordo
programação da Secretaria.

Os interessados que desejarem interpor recur-
so na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco
dias a contar da data de publicação deste Edital.

             E para que ninguém alegue desco-
nhecimento, vai o presente Edital publicado no Diário
Oficial do Município e afixado no Mural desta Prefei-
tura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 02 de setembro
de 2011

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

O deputado estadual e representante do Oeste na Assembleia,
Herbert Barbosa (DEM), manteve a sua coerência ontem e votou con-
tra as limitações impostas no projeto de lei nº 19.394/2011, enviado
pelo executivo, no qual teve como objetivo “Institui mudanças no Sis-
tema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estadual -
PLANSERV e altera a Lei nº 9.528, de 22 de junho de 2005”. O Projeto
foi enviado à Assembleia no dia 16 deste mês e aprovado com 39
votos a favor e 20 contra (Oposição).

Segundo o Parlamentar, a proposta irá estabelecer alguns limi-
tes em atendimentos de consultas médicas e com isso limitar o aces-
so a Saúde no Estado. “Infelizmente não temos uma Saúde Pública de
qualidade e agora o Estado pretende aplicar limites. Isso é um absur-
do”, afirmou Herbert.

A bancada da oposição na Assembleia Legislativa promete in-
gressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação direta de
inconstitucionalidade contra o Projeto.

Fonte: Assessoria de Comunicação de 2011

Herbert mantém coerência e vota contra limitações no Planserv
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ANIVERSÁRIO NO HOSPITAL DO OESTE
Os hospitais do Oeste (HO) e Eurides

Sant’anna, vinculados ao governo estadu-
al e administrados pelas Obras Sociais Irmã
Dulce (OSID), foram os grandes homena-
geados na cerimônia realizada no último
dia 30 de agosto, nas cidades de Barreiras
e Santa Rita de Cássia, em comemoração
ao aniversário de fundação das duas uni-
dades. Durante o evento, que reuniu no au-
ditório do HO representantes do Estado e
da OSID, além de profissionais e parceiros
das duas instituições, foi feito um levanta-
mento do atendimento prestado à popula-
ção nesses últimos anos e o resultado des-
se trabalho para o desenvolvimento da saú-
de no oeste da Bahia. Entre os avanços
apontados, está a atuação do HO na ofer-
ta de serviços médicos até então
inexistentes na região, como as áreas de
Neuropediatria e Cirurgia Vascular, e sua
posição hoje como referência em saúde
pública para cerca de 1 milhão de baianos,
além de usuários de outros estados.

“Vem paciente do Piauí, Tocantins e
de outros lugares do país para o HO e o
atendimento não é negado. Temos cons-
ciência de que o hospital vive cheio, mas
se ele está assim é porque existe uma boa
assistência, profissionais preparados e
especialidades que até então não eram
ofertadas à população local”, ressaltou o
secretário estadual da Saúde, Jorge Solla.
Completando cinco anos de funcionamen-
to e de gestão das Obras Irmã Dulce, o
Hospital do Oeste, sediado em Barreiras,
já responde por cerca de 40 mil atendi-
mentos mensais. Entre as recentes
melhorias realizadas no complexo, desta-
que para a implantação de uma unidade
semi-intensiva, com seis leitos, dentro da
emergência, e a criação do Grupo Anjos
da Gargalhada, equipe que vem proporcio-
nando, através da terapia do riso, momen-
tos de alegria e entretenimento para paci-
entes e acompanhantes do HO.

Outro homenageado do dia, o Hospi-
tal Eurides Sant’anna já comemora seu
terceiro ano sob a administração da OSID.
Situada no município de Santa Rita de

Cássia, também no oeste
baiano, a unidade, que regis-
tra hoje uma média mensal de
6 mil pacientes atendidos,
tem chamado a atenção pe-
los constantes investimentos
em programas voltados à
saúde da população local.
Entre as ações em curso,
está o OSID na Comunidade,

projeto que vem levando atendimento
multidisciplinar aos habitantes de áreas mais
distantes. Na lista dos serviços prestados
pelo programa, os quais já alcançam hoje
os moradores da zona rural, estão desde
exames laboratoriais e consultas até orien-
tações de saúde em pediatra, urologia, fisi-
oterapeuta, nutrição e farmácia.

“É gratificante ver nesses dois hospi-
tais esse forte compromisso com o desen-

volvimento da saúde na re-
gião. Saber que pacientes não
precisam mais se deslocar
até Brasília na busca por tra-
tamento; que o atendimento
está chegando às áreas mais

longínquas, e que já somos referência em
serviços de alta complexidade, tudo isso é
muito positivo quando se trata de um ambi-
ente que carrega o lema de Amar e Servir de
Irmã Dulce”, enfatiza a superintendente das
Obras, Maria Rita Pontes.

Kelly Bessa Assessoria de Imprensa Hospital do Oeste


