
    ANO  IV Nº  572  Avenida   ACM 650- 2ª Andar- Sala 202-(Prédio da Indusmaq) Centro -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76   12  de  maio  de 2010

ATOS OFICIAIS

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

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Brejolândia  zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida
prestação de  contas.
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  Estado da Bahia
        PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

  CNPJ 13.654.439/0001-80
   Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE

A Comissão Permanente de Licitação do Município de BREJOLANDIA , comunica a todos os interessados que
realizará   a  seguinte Licitação:

Convite 004/2010 – Contratação de Serviços de Obras e Engenharia destinados a Manutenção e Recuperação
de Estradas Vicinais.  Edital a disposição na sede da Prefeitura situada à Praça Alpiniano José Alves nº 11, das 7:30
as 12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 12 de maio de 2010.

          Câmara Municipal de Barreiras
APROVADO O PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

O plenário da Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº. 013/10, oriundo do Executivo Municipal,
que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP) destinado a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a atividade
de agentes do setor privado, os quais, na condição de parceiros da Administração Pública, venham a atuar na implementação
de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do município e o bem-estar coletivo.

Em linhas gerais, com a aprovação desta lei o Poder Público poderá inovar e suprir necessidades de infra-estrutura
sem, no entanto, afetar negativamente o orçamento do município.

Os vereadores também aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei nº. 015/10, de autoria do Executivo Municipal,
instituindo o Programa “Adote uma Praça”. Doravante, a prefeitura poderá celebrar termos de cooperação com empresas,
ou entidades, com o fim de promover o ajardinamento, a conservação e manutenção de praças, canteiros centrais, áreas
verdes e sistemas de lazer da cidade de Barreiras.

SINOPSE DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/05/2010

Foram apresentados os seguintes projetos de lei:
• PLEI nº. 016/10, de autoria do Executivo Municipal, que define regras para a construção e reparo em calçadas e revoga o
Inciso II, do Artigo 33, do Código de Obras (Lei nº. 648/04);
• PLEI nº. 017/10, de autoria do Executivo Municipal, que tramitará em regime de urgência, instituindo o Programa de
Incentivo à Regularização Fiscal (REFIS 2010) do município de Barreiras;
• PLEI nº. 011/10, de autoria do vereador Sobrinho (PRP), que dispõe sobre a instalação de biombos, ou estruturas similares,
em caixas eletrônicos existentes no interior de todas as agências bancárias, como forma de preservar a segurança dos clientes.
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Esgotamento Sanitário de Barreiras: discurso de tantos, promessa de muitos. Realização do
Governo Cidade Mãe

Agora é realidade. Barreiras recebe a maior
obra da sua história. Desde a última segunda, 10,
começaram na Rua Holanda, Bairro Vila Rica as
obras da primeira fase do esgotamento sanitário do
município.  Uma conquista que orgulha e devolve a
dignidade ao povo barreirense, que há muito tempo
se envergonhava do esgoto a céu aberto presente
em pelo menos 80 por cento da cidade.

Durante um ano e meio, os poderes executivo
e legislativo de Barreiras trabalharam para reaver
as obras de esgotamento sanitário nos perímetros
urbano e rural. Já nos primeiros dias da nova gestão,
a prefeita Jusmari Oliveira retomou as negociações
com o governo estadual que também pleiteava junto
ao Mistério das Cidades a volta dos recursos para
a obra. “É uma pena que interesses particulares ou
a falta de iniciativa tenha deixado nossa cidade tanto
tempo sem saneamento básico. Consultamos vários
especialistas e constatamos que a Embasa era a
empresa correta para administrar as obras. Nestes
16 meses de administração, trabalhamos junto com
o legislativo e com o Governo Estadual para ampliar
a rede de esgotamento na cidade e abastecimento
na zona rural dando um fim na calamidade que vivia
Barreiras. Agora que as máquinas estão nas ruas,
muitos querem se tornar responsáveis pela sua

concretização, mas na verdade essa foi uma
iniciativa viabilizada a três mãos. Governo Estadual,
Federal e Municipal tornaram possível o que parecia
sonho, 90 por cento da cidade saneada”, declarou
a prefeita.

Paralelamente ao esgotamento sanitário na
Vila Rica, o Bairro Morada da Lua será beneficiado
com o saneamento para possibilitar a pavimentação
com bloquetes que já estava prevista pelo Governo
Cidade Mãe.

 O prazo de execução da obra é de dois anos
e meio. Durante este período, Embasa e Prefeitura
trabalharão para minimizar os transtornos causados
pela intervenção na infraestrutura da cidade.
“Faremos um trabalho integrado. Onde as ruas
forem escavadas, nós concluiremos com o
asfaltamento”, explicou Jusmari.

 Orçada em cerca de 78 milhões, o
esgotamento municipal contará com uma nova
estação de tratamento de esgoto, localizada
próxima ao Distrito Industrial, em uma área de 19
hectares. Além disso, serão disponibilizadas 11
unidades elevatórias.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

MPT atua para regularizar meio ambiente e
relações trabalhistas na Carvobrás Agrícola

A Carvobrás Agrícola Ltda. firmou um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Ministério Público do
Trabalho comprometendo-se a regularizar as condições de trabalho em todas as propriedades rurais e atividades
de carvoejamento, agrícola e pecuária situadas no território nacional. Assinado no último dia 24 de abril, o termo
abrange matriz, filiais e propriedades futuras, principalmente as Fazendas Beija Flor e Santa Luzia, situadas em São
Desidério; Portal do Oeste, em Barreiras, e Fazendas Carvobrás e União, em Morpará, todas no Oeste da Bahia.

O processo foi conduzido pelo procurador do MPT Raymundo Lima Ribeiro Júnior, após a fiscalização do
grupo móvel de combate ao trabalho escravo ter flagrado as irregularidades. Também participaram da operação
no oeste baiano cinco auditores fiscais do MTE, coordenados por Virna Soraya Damasceno, além de agentes da
Polícia Rodoviária Federal.

Entre os 50 aspectos de segurança, saúde e contratação elencados no termo, obrigações como efetuar o
registro dos empregados, podendo adotar livros, fichas ou sistema eletrônico; anotações dos contratos nas Cartei-
ras de Trabalho e Previdência Social (CTPS); pagamento e recolhimento mensal das contribuições previdenciárias
devidas ao INSS, procedimentos admissionais, como exames médicos, e adequação das instalações sanitárias e
refeitórios. Também o fornecimento gratuito de equipamentos de proteção individual (EPI), inclusive o específico
para atividade de carvoejamento, a exemplo luvas e botas de couro, fardamento completo e óculos de proteção;
máscara PFF-2; avental, protetor auricular, capacete com viseira, calça especial para operador de motosserra e
luva adequada para manipulação de motosserra (mais fina que a de couro).

Ainda, os registros dos trabalhadores serão efetuados retroativamente, contando a partir da data em que
foram admitidos, como prevê os artigos 29 e 41 da CLT. Todos os empregados encontrados durante a inspeção
do grupo móvel já tiveram as carteiras assinadas, inclusive aqueles considerados “chapas” (carregadores de cami-
nhão), habitualmente considerados autônomos ou cooperados.

A Carvobrás também deverá pagar uma indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 25 mil,
reversíveis a instituições ou programas/projetos públicos ou privados, de fins não lucrativos, que tenham objetivos
filantrópicos, culturais, educacionais, científicos, de assistência social ou de desenvolvimento e melhoria das condi-
ções de trabalho. Caso não cumpram o compromisso firmado com o MPT, a empresa e seus sócios deverão pagar
multa no valor de R$ 5 mil por obrigação descumprida, multiplicada pelo número de trabalhadores prejudicados.
Quanto ao descumprimento da indenizações, incidirá a multa de 100% do valor. Valores reversíveis ao FAT –
Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Trabalho na Bahia

Olenka Machado. – MTb. 17.216/RJ
Lucas Rocha (estagiário)
ASCOM: 71. 3324-3460 - ascom@prt5.mpt.gov.br
Visite nossa página: www.prt5.mpt.gov.br
http://twitter.com/mptbahia
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