
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 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Vacina contra o HPV estará disponível na rede municipal
 de saúde de São Desidério

Com a finalidade de melhorar a saúde das mulheres e prevenir 
contra o aparecimento do câncer de colo de útero, o Ministério 
da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização e se-
cretarias municipais, amplia o calendário básico com a vacina 
quadrivalente contra o Papilomavírus, o HPV, no Sistema Único 
da Saúde - SUS. Em São Desidério, a vacina estará disponível, 
para as meninas de 11 a 13 anos, em todas as 16 Unidades Bási-
cas de Saúde - UBS a partir de 10 de março.
 A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é que no municí-
pio aproximadamente 980 adolescentes nesta faixa etária sejam 
imunizadas. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

OAKMONT MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 13.313.434/0001-93 tor-
na público que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos – INEMA a Licença de Implantação para 
atividade de mineração, localizada na Fazenda Bananeira – Mat. 
1802, a 2 km do Povoado do Bicho em Jussiape – BA.

Sofia Lorena Barbosa da Silva
Consultora Ambiental

COOPERADA – COOPERATIVA AGRÍCOLA ALVORADA 
CNPJ (MF) 07.364.776/0001-30 

 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COOPERADA – Cooperativa Agrícola Alvorada, ficam convocados os senhores cooperantes, para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária (AGO), a realizar-se no dia 29 de Março de 2014, em primeira convocação, às 14:00 horas, em segunda convocação às 15:00 horas e em terceira 
convocação às 16:00 horas, na sede da cooperativa, na Av. Antônio Carlos Magalhães,  n.650, Sala 206, Edifício Indusmaq, 2° Andar, Bairro Centro, CEP:47.800-000,  na 
cidade de Barreiras, Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Análise e deliberação da Prestação de Contas da Diretoria e do Parecer do Conselho 
Fiscal sobre o Balanço e a gestão do exercício de 2013; 2) Exame e aprovação do Balanço Patrimonial e demais pecas das demonstrações financeiras do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2013; 3) Deliberar sobre a destinação das Sobras ou perdas apuradas no exercício; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal e sua remuneração.  
Nota: Nesta data a Cooperada possui 19 cooperados.                                     Barreiras, Bahia, 07 de Março de 2014   ILTON WALKER - Diretor Presidente  

 

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna públicopara  conhecimento  de  
quem  possa  interessar  que  está  aberta,  sob  modalidade  de  CONVITE,  aseguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 
005/2014 – OBJETO: Contratação de Empresa paraExecutar Serviços de Recuperação de Pavimentação em Paralelepipedo, na sede 
do Município,conforme descrito no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 13/03/2014, às 09:00 horas. OConvite  comple-
to  poderá  ser  adquirido  na Prefeitura  Municipal  de  Tabocas do  Brejo  Velho,  PraçaMunicipal nº 86 - Centro. Tabocas do Brejo 
Velho, 05 de Março de 2014. Joaquim José Marques daSilva - Presidente da Comissão Permanente de Licitaçã

AVISO DE LICITAÇÃO
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Edital no 
 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA 
A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (PTE), inscrita no CNPJ sob o no 17.553.029/0001-
01, e sediada no Rio de Janeiro, informa que protocolou no Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 25/11/13, o Estudo de Impacto 
Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA e RIMA) da Linha de 
Transmissão 500kV Barreiras II – Rio das Éguas – Luziânia – Pirapora 2, a ser implantada nos 
Estados da Bahia (Barreiras, São Desidério, Correntina e Jaborandi), Goiás (Posse, 
Simolândia, Alvorada do Norte, Flores de Goiás, Vila Boa, Formosa, Cabeceiras, Cristalina e 
Luziânia) e Minas Gerais (Cabeceira Grande, Unaí, Dom Bosco, Brasilândia de Minas, 
Buritizeiro e Pirapora). Informa, também, a quem possa interessar, que no período de 45 
(quarenta e cinco) dias, a contar da data de publicação deste Edital no DOU, ocorrida em 
27/02/14, que poderá ser solicitada Audiência Pública conforme determinação da Resolução 
CONAMA 009, de 3 de dezembro de 1987. Para tanto, em atendimento ao disposto no Art. 11 
da Resolução CONAMA 001/86, torna público que se encontram à disposição, para consulta 
pública, cópia do RIMA no sítio eletrônico oficial do IBAMA e cópias do EIA e do RIMA do 
referido empreendimento nos locais a seguir relacionados: Superintendência do IBAMA no 
Tocantins, Qd. 402 Sul – Conj. 1 – Lote: 6A, Av. Joaquim Teotônio Segurado, Palmas (TO); 
Superintendência do IBAMA na Bahia, Av. Manoel Dias da Silva, 111 – Pituba, Salvador (BA); 
Superintendência do IBAMA em Goiás, Rua 229, no 95 - Setor Universitário, Goiânia (GO); 
Superintendência do IBAMA em Minas Gerais, Av. do Contorno, 8.121 – Lourdes, Belo 
Horizonte (MG); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-Sede), SEPS - 
Qd. 713/913 – Lote D, Brasília (DF); Fundação Cultural Palmares (FCP), Qd. 601 Norte – 
SGAN – Lote L – Ed. ATP, Brasília (DF); Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA-BA), Av. ACM, 357 – Itaigara, Salvador (BA); Secretaria do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (SEMARH-GO), Rua 82, s/no, Praça Cívica – Centro, Goiânia (GO); 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD-MG), Rod. 
Pref. Américo Gianetti, s/no, Serra Verde - Prédio Minas – Cidade Administrativa, Belo 
Horizonte (MG); Prefeitura de Barreiras (BA), Av. Dr. Clériston Andrade, 729 – Centro; 
Prefeitura de São Desidério (BA), Praça Emerson Barbosa, 01 - Centro; Prefeitura de 
Correntina (BA), Rua da Chácara, 445 – Lot. Antônio França Barbosa; Prefeitura de Jaborandi 
(BA), Av. Francisco Moreira Alves, 45 – Centro; Prefeitura de Posse (GO), Av. Padre Trajano, 
55 – Centro; Prefeitura de Simolândia (GO), Praça das Flores, 01 – Centro; Prefeitura de 
Alvorada do Norte (GO), Av. Dona Gercina Rodrigues de Miranda, s/no – Bairro Nova Ipiranga; 
Prefeitura de Flores de Goiás (GO), Praça da Matriz, 44 - Centro, Prefeitura de Vila Boa (GO), 
Rod. BR-020, 350 – Centro, Prefeitura de Formosa (GO), Pça. Rui Barbosa, 208 – Centro; 
Prefeitura de Cabeceiras (GO), Av. Vicente de Paula Souza, s/no – Centro; Prefeitura de 
Cabeceira Grande (MG), Praça São José, s/no – Centro; Prefeitura de Unaí (MG), Praça 
Juscelino Kubtischek, s/no – Centro; Prefeitura de Cristalina (GO), Praça José Adamian, s/ no – 
Centro; Prefeitura de Luziânia (GO), Praça Nirson Carneiro Lobo, 34 – Centro; Prefeitura de 
Dom Bosco (MG), Praça Eliane Queiroz da Silva, 25 – Alto da Boa Vista; Prefeitura de 
Brasilândia de Minas (MG), Praça Cívica, 141 – Bela Vista; Prefeitura de Buritizeiro (MG), 
Praça Cel. José Geraldo de Oliveira, 01 – Centro e Prefeitura de Pirapora (MG), Rua Antônio 
Nascimento, 274 – Centro. 

MARCOS FREITAS DE SOUSA 
Diretor Administrativo e de Meio Ambiente da PTE 
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Vacina contra o HPV estará disponível na rede municipal
 de saúde de São Desidério

Com a finalidade de melhorar a saúde 
das mulheres e prevenir contra o apa-
recimento do câncer de colo de útero, 
o Ministério da Saúde, por meio do 
Programa Nacional de Imunização 
e secretarias municipais, amplia o 
calendário básico com a vacina qua-
drivalente contra o Papilomavírus, 
o HPV, no Sistema Único da Saúde - 
SUS. Em São Desidério, a vacina es-
tará disponível, para as meninas de 11 
a 13 anos, em todas as 16 Unidades 
Básicas de Saúde - UBS a partir de 10 
de março.
 A estimativa da Secretaria Municipal 
de Saúde é que no município aproxi-
madamente 980 adolescentes nesta 
faixa etária sejam imunizadas. “Para 
realizar a imunização é preciso que 
estas meninas estejam acompanha-
das por seus pais ou responsáveis. 
Esta normativa segue o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, elas devem 
estar munidas da carteirinha de va-
cinação e, caso ainda não a tenham, 
podem apresentar a carteira da UBS 
que frequentam, aquelas que não tive-
rem cadastro em alguma UBS devem 
levar um documento de identificação 
(RG)”, explicou a coordenadora de 
Atenção Básica, Mônica Valéria.
A vacinação conjuntamente com atu-
ais ações permitirá o rastreamento do 
câncer do colo de útero e possibilitará 
nas próximas décadas prevenir esta 
doença que representa hoje a segunda 
principal causa de morte por câncer 
entres as mulheres no Brasil.
O esquema de vacina proposto pelo 
Ministério da Saúde (MS) é de três 
doses. A primeira dose a partir do dia 
- D para o público-alvo, que acontece 
no dia 10 de março. A segunda dose 

será seis meses depois da primeira, ou 
seja, em setembro. A terceira e última 
dose será aplicada após cinco anos, a 
contar da aplicação da primeira dose. 
Ainda de acordo com a coordenadora, 
Mônica Valéria, a imunização contra 
o HPV é importante, porque é uma 
medida preventiva que será sentida 
em longo prazo. "Essa vacina é im-
portante porque ela é quadrivalente, 
ou seja, previne contra quatro tipos 
de HPV. Dois deles (os tipos 16 e 18) 
são responsáveis pela maioria dos ca-
sos de câncer de colo-uterino no país. 
É recomendado tomar a vacina an-
tes de iniciar a vida sexual, para que 
a menina não tenha tido um possível 
contato com o vírus, embora a doen-
ça não substitua o uso de preventivos 
e a realização do exame papanicolau, 
conhecido como o preventivo gineco-
lógico", ressaltou.
 Os profissionais da saúde receberam 
capacitação com informações acerca 
da doença e vacina.
A doença – O HPV é a sigla para ví-
rus do papiloma humano, e vem do 
inglês Human Papiloma Virus. HPV 

Texto: Adinete Batista
Foto: Divulgação 

é um vírus que infecta a pele e possui 
mais de 200 variações diferentes, e a 
maioria aparece através de verrugas, 
e geralmente em locais escondidos. 
A principal forma de transmissão do 
HPV é através de relações sexuais, 
e é a  doença sexualmente transmis-
sível mais frequente e conhecida, ge-
ralmente as mulheres são as que mais 
possuem o problema. A maioria das 
situações não apresenta sintomas clí-
nicos, e se a pessoa demora muito 
para descobrir, o vírus pode se tornar 
um câncer do colo do útero, o tipo de 
HPV mais conhecido e grave. Para 
a mulher prevenir o câncer do colo 
do útero é importante fazer o exame 
chamado Papanicolau com uma certa 
frequência, para ter sempre controle. 
Apesar de ser mais difícil, a infecção 
pode ocorrer no homem também, po-
rém as manifestações são menos fre-
quentes.


