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FOTOS RONALDO CARVALHO

Começa a municipalização do Eurico Dutra

U

m dos mais importantes hospitais do
oeste da Bahia será administrado pela
Prefeitura de Barreiras. O processo de municipalização do Eurico Dutra, já foi iniciado pela
prefeitura com a proposta é oferecer atendi-

mentos voltados para a mulher, cirurgias de
média complexidade e apoio ao Hospital do
Oeste. A partir de abril já estará em funcionamento o Hospital Municipal Eurico Dutra.
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Eurico Dutra será municipalizado
FOTOS RONALDO CARVALHO

A partir do próximo mês de
abril, o Hospital Geral Eurico
Dutra passa a ser gerenciado
pela Prefeitura de Barreiras. A
municipalização de um dos mais
importantes hospitais do oeste
da Bahia recebeu o aval da Secretaria de Saúde do Estado –
Sesab, nesta quarta-feira, 04.
O processo foi acordado entre
a prefeita Jusmari Oliveira e o
subsecretário de Saúde do Estado, Alfredo Boasorte e já começou a ser posto em prática.
Uma equipe de transição
será designada pela Sesab para
acompanhar os trâmites necessários, como por exemplo,
a formatação de um inventário técnico do hospital. Outra
decisão tomada é que todos os
funcionários do Estado que
atuam no Eurico Dutra serão
cedidos para o Município, mas
mantendo vínculo empregatício junto ao Estado. “Esses trabalhadores permanecerão no
próprio Eurico Dutra, não haverá remanejamento do local
de atuação”, revela o secretário de saúde de Barreiras, Juca
Galvão.
Ainda de acordo com Galvão, a Secretaria de Saúde já

Atualmente o Eurico Dutra dispõe de 95 leitos que por falta de médicos, estão subutilizados

iniciou a elaboração de um projeto específico para transformar o Eurico Dutra em um
hospital que atenda mulheres,
cirurgias de média complexidade e ofereça apoio ao Hospital do Oeste. “Já a partir do
próximo mês começaremos os
atendimentos às mulheres,
com cirurgias, partos e outros
procedimentos ginecológicos,
não esquecendo os demais casos que surgirem. Quando a
implantação da ala à saúde da
Mulher acontecer plenamente,

EXPEDIENTE

UTI’s – Para implantar a rede de atendimento às mulheres
a prefeitura dará início a construção dez Uti’s neonatal e posteriormente, 15 semi-Uti’s para acomodar mulheres e recémnascidos da região. Com isso, a Maternidade Municipal de
Barreiras será desativada. No seu lugar passará a funcionar
um centro para realização de cirurgias eletivas, os chamados
‘mutirões de cirurgias’ criados pelo Ministério da Saúde. “Desde setembro de 2008 esses procedimentos cirúrgicos não são
realizados e existe uma demanda muito grande no município”, diz o secretário de saúde.
Como parte do projeto de reestruturação do futuro Hospital Municipal Eurico Dutra estão a implantação do parto humanizado e o Projeto Mãe Canguru, que garantirá às parturientes um vínculo maior com os bebês.
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nossa meta é atender não apenas Barreiras, mas mulheres de
todo o oeste”, diz.
A otimização do hospital é
outra preocupação da prefeitura. Atualmente o Eurico Dutra dispõe de 95 leitos que por
falta de médicos, estão subu-

tilizados. “Estamos tentando
contratar médicos, mas existe a falta de profissionais na
cidade. No Eurico Dutra são
três plantonistas por dia, porém há um déficit de dez médicos para fechar a escala diária”, fala Juca.

O secretário de saúde, Juca Galvão afirmou que a prefeitura tem
um projeto para transformar o Eurico Dutra em um hospital que
atenda mulheres, cirurgias de média complexidade e dê apoio ao
Hospital do Oeste
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 128, de 21 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assessor Especial

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH3, de Assessor Especial, o servidor Aguinaldo Pereira
Júnior, lotado no Gabinete da Prefeita.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
TERMO DE POSSE
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Assessor Especial símbolo NH3, o Sr. Aguinaldo Pereira Júnior, CPF 480579085-72, RG 583016154 SSP/BA, filho de
Agnaldo Pereira e Selma Beatriz Pereira, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarado EMPOSSADO pela Exma. Sr.ª
Prefeita Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 21 de Janeiro de 2009.

PORTARIA GAB. Nº 165, de 03 de Março de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto –
Albert Sabin

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH6, de Encarregado de Posto – Albert Sabin, a servidora
Lizandra Dourado Xavier, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
TERMO DE POSSE
Aos três dias do mês de março de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de
Encarregado de Posto – Albert Sabin símbolo NH6, a Sr.ª
Lizandra Dourado Xavier, CPF 991805295-34, RG
0903283026 SSP/BA, filha de Augusto Xavier Neto e Dyrene
Marques Dourado Xavier, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra.
Prefeita Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas
testemunhas.
Barreiras/BA, 03 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Aguinaldo Pereira Júnior
Empossado

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
Lizandra Dourado Xavier
Empossada
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