
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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Secretaria de Saúde de Barreiras promove Caminhada em favor da 
Luta Antimanicomial

No dia 18 de maio comemorou-se o Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial, a celebração desta data tem por 
objetivo a realização de atividades de mobilização, 
conscientização e discussão sobre a extinção de mani-
cômios como dispositivo de tratamento psiquiátrico. 
A Saúde Mental busca incentivar a saída dos pacientes 
isolados para o tratamento em casa, mantendo os vín-
culos familiares. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde, 
por meio da coordenação de Saúde Mental, realizou 
uma programação especial na tarde dessa quarta-fei-
ra, promovendo uma caminhada. Com faixas e car-
tazes, o Dia Nacional de Luta Antimanicomial deste 
ano em Barreiras, teve como tema central “Você me 
vê, mas não me olha. Até quando?”, que na ocasião, 
foram segurados por usuários inseridos no Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps II).
Estiveram presentes na atividade o secretário e sub-
secretária de Saúde, Melchisedec Neves e Jamile Ro-
drigues; a coordenadora da Saúde Mental, Denny 
Samper; secretário de Agricultura e Tecnologia, José 
Marques; secretária de Assistência Social e Trabalho, 
Maritânia Gonçalves; vereador Valdimiro José; equi-
pes dos Centros de Referência de Assistência Social; 
estudantes, profissionais da área de saúde e pacientes 
assistidos.
Para a coordenadora da Saúde Mental, esse é um mo-
mento em que deve ser aprofundado o debate sobre as 

políticas de saúde mental. “Esse é um movimento que 
realizamos todos os anos. Lutamos pelo tratamento 
em liberdade, pela inclusão social, e é um momento 
em que fortalecemos o protagonismo dos nossos pa-
cientes. Estamos muito felizes em poder fazer aconte-
cer essa caminhada e acompanhados de toda a nossa 
rede de apoio psicossocial”, destacou Denny Samper.
O Caps II dispõe de uma equipe multiprofissional 
composta por assistente social, educador físico, en-
fermeiros, médicos clínicos, médicos psiquiatras, 
psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnico em en-
fermagem, professor de música, oficineiros e equipe 
administrativa, que oferece cuidado psicossocial às 
pessoas de todas as faixas etárias, que estão em grave e 
persistente sofrimento psíquico.
“É de grande importância realizar e apoiar os traba-
lhos dos profissionais de saúde nas referidas unidades, 
entre elas o CAPS II, que é um Centro de Atenção Psi-
cossocial de muita relevância na estrutura da Secreta-
ria de Saúde. A coordenação de Saúde Mental sempre 
terá o apoio para a realização de eventos como essa 
caminhada, que serviu de alerta para o Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial, comemorado nesta data. 
Temos uma estrutura pronta e preparada com multi-
profissionais que atuam na linha de frente”, pontuou o 
secretário de Saúde, Melchisedec Neves.



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
20 de Maio/2022 02

A empresa ELDORADO DO ROSARIO 21 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 12.356.917/0001-
02, vem, por meio do presente e na melhor forma de direito, 
NOTIFICAR os clientes PEDRO GONCALVES MARTINS JUNIOR E 
ISAIAS PEREIRA BARBOSA, inscritos no CPF sob os números 
747.463.591-72 E 000.453.041-14, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da 
mora referente ao contrato de compromisso de compra e venda 
firmado junto à notificante, relativo ao imóvel constituído por 
QUADRA SW-R-7 LOTE 29 E QUADRA SW-R-10 LOTE 12, situado 
no LOTEAMENTO RIO PRATUDÃO, ROSARIO (MUNICIPIO DE 
CORRENTINA) - BA, devendo, o notificado, efetuar, no prazo acima, 
o pagamento das parcelas contratuais em aberto, com vencimentos 
em 10/01/2022 A 10/05/2022 E 21/02/2022, devidamente acrescidas 
dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, 
que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o 
contrato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do 
Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos 
direitos do retro mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova 
comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma 
vez operando o desfazimento do contrato, nos termos acima, os 
valores eventualmente de direito dos notificados (após realizadas as 
deduções e abatimentos rescisórios) estarão à disposição dos 
mesmos no escritório da notificante. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PREFEITURA  MUNICIPAL  DA  BARRA 
      Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra – Bahia 

 
 
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL 0026/2022 
PROCESSO ADM Nº. 0055/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 0026/2022; TIPO: Menor Global; 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação serviços de 
locação, montagem e desmontagem da estrutura física (palco, toldos, 
sanitários, disciplinadores, geradores de energia, fechamentos e portais) 
dentre outros equipamentos que serão utilizados durante os festejos Juninos 
de 2022 no Município da Barra/BA. Credenciamento das empresas: dia 
01/06/2022 às 9h00; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitações, da Prefeitura 
Municipal da Barra, à Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, 
Barra- Bahia; Local de Retirada do Edital:  na PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
- BA, no endereço acima ou no endereço eletrônico licitacao@barra.ba.gov.br 
 
 

Barra, Ba  20 de maio de 2022 
 
 

ED CARLOS DO NASCIMENTO SANTIAGO  
PREGOEIRO 

DECRETO Nº 111/2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-00 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 
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DECRETO MUNICIPAL N° 053/2022 
18 DE MAIO DE 2022 

 

 
“Dispõe sobre nomeação de Diretor de Unidade de Saúde 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Wanderley- 
Bahia”. 

 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação atinente a matéria, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica nomeado o senhor GILMAR FERREIRA LOPES para exercer o cargo de Diretor de 
Unidade de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Wanderley- Bahia. 
 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroagidos ao dia 
04 de maio de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário.  

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Wanderley/BA, em 18 de Maio de 2022. 

 

 
___________________________________ 

FERNANDA SILVA SÁ TELES 
Prefeita Municipal 
Wanderley - Bahia 

 
 

Publique-se 
Registre-se 
Cumpra-se 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA  

“Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para 
dar cumprimento ao quanto determina o § 4º do Art. 9º, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é dá outras 
providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE – Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que: 

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o 
§ 4º do Art. 9º, da Lei de Responsabilidad9e Fiscal (Lei Nº 101/2000); 

CONSIDERANDO, que a cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas fiscais;  

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica marcada para o dia 27 de maio de 2022, audiência pública do 1º 
quadrimestre do ano de 2022. 

§ 1º A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do 
auditório da Câmara Legislativa deste município, às 09:00 hs. 

§ 2º Ficam convidado todas as autoridades deste município, bem como todos os 
munícipes, para dar ciências do quanto determinado do § 4º do Art. 9º da (LRF). 

Art. 2º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe, 20 de maio de 2022. 

MURILLO FERREIRA VIANA  
PREFEITO MUNICIPAL

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Coribe
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