
ANO IV Nº 275 Avenida ACM, 650   -  2ª Andar  -  Sala 202  -  (Prédio da Indusmaq) Centro  -  Barreiras - BA    Tel. (77) 3612-7476    21 de  janeiro de 2009

Prefeitura 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.

Atos Oficiais

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,  a Câmara Municipal Buritira-
ma e Câmara Municipal de Cristópolis zelando pela transparência  das contas públicas muni-
cipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de  con-
tas.

ABANDONO DE EMPREGO

A CONSTRUTORA F.R.BASTOS –
AV. Silveira, 156,sala 210, situada em
Barreiras-Ba CNPJ:07.526.352/0001-
24. Comunica que o funcionário
ETEVALDO VIEIRA DE BARROS,
pedreiro, portador CTPS n° 12335, série
00073/BA, não comparece ao trabalho
desde o dia 01/10/2008, ficando, pois
definido que apartir da data desta
publicação, caracteriza-se ABANDONO
DE EMPREGO, conforme Art. 482,
Letra “I”, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
                    F.R.BASTOS-Construtora

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP. 003/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia,
torna público a TP. 003/2009 que receberá propostas para
prestação de serviços no transporte de equipes de saúde e
fretes diversos para atendimento as necessidades das
secretarias da: Saúde; Educação; Agricultura e Assistência
Social, no dia 29/01/2009 às 09:00 horas. Lei nº.8.666/93.
Mais informações na CPL. Serra Dourada – Ba, 12/01/
2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

      Assembléia Geral Extraordinária

O Presidente do Tribunal de Mediação e
Arbitrágem de Barreiras - TMAB - Genivaldo
Gomes da Silva, no uso de sua atribuições,
juntamente com diretor financeiro, Geovani
Jung Zorzo e o diretor administrativo,
Agamenon Ribeiro de Andrade, convocam a
todos os socios integrantes do TMAB
regulares com suas obrigações, para
participarem da Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 02 de
fevereiro de 2009, no salão da sorveteria
Zorzo, da praça Casto Alves, Rua Prf. Guimar
Porto,101, centro, Barreiras-Ba, 18:00 hr, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de Contas do TMAB;
2) Proposta de Extinção do TMAB;
3) Doação de Fundos de participação de
sócios;
4) Escolha da entidade beneficente da doação.

                        Genivaldo Gomes da Silva
                                      Presidente

   Barreiras-BA, 21 de janeiro de 2009
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