
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

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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Deputados baianos reconhecem ações do Estado para
encerrar paralisação da PM

Uma comissão, formada por 12 deputados federais e a
senadora Lídice da Mata, esteve na Governadoria na tarde desta
quarta-feira (8) para apoiar a posição do governador Jaques Wagner
em relação às negociações para o fim da paralisação parcial de
policiais militares.

O deputado federal Nelson Pelegrino disse que a comissão
de parlamentares tem ciência do esforço que o Estado faz para
atender as reivindicações da PM. “Reconhecemos o esforço do
Governo do da Bahia na busca da valorização profissional e salarial
da Polícia Militar. Nos últimos quatro anos, por exemplo, os praças
obtiveram ganho real em seus salários e foram adquiridos novos
equipamentos, como coletes, armamentos, e viaturas. Foram
contratados ainda mais oito mil policiais”.

Governo vai construir e modernizar unidades policiais no estado

A Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração, por meio
da Superintendência de Desenvolvimento Comercial e Industrial
(Sudic), será responsável pela construção e modernização de
unidades das Polícias Civil e Militar localizadas em Salvador, Região
Metropolitana e cidades do interior do estado. Para isso, um termo
de compromisso, no valor de R$ 48,5 milhões, foi assinado nesta
quarta-feira (8), pela SICM e a Secretaria da Segurança Pública (SSP.
As unidades (delegacias da Polícia Civil, além de companhias e
batalhões da Polícia Militar) serão dotadas de estruturas compatíveis
às atividades administrativas e operacionais desenvolvidas. O prazo
para a execução dos serviços e obras será de 36 meses. Entre as
obras, destacam-se a reforma, ampliação e modernização da sede da
SSP, no Centro Administrativo, e a implantação do Departamento de
Polícia Técnica de Camaçari e do Complexo de Delegacias de Feira
de Santana.

Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia recebeu reforço
de patrulheiros e viaturas para aumentar o policiamento nas rodovias
federais em todo o estado. Foram relocadas equipes de policiais de
vários estados com treinamentos em operações especiais, além de
viaturas operacionais e helicópteros, que vieram para a Bahia por
tempo indeterminado.

Os principais trechos sob reforço de policiamento são a
BR 324, a BR 116, BR 110, BR 101, principalmente Salvador, Feira
de Santana e Vitória da Conquista. As equipes de Operações
Especiais deslocaram-se para o estado em virtude do aumento da
violência percebida desde o último dia 31 de janeiro, quando foi
iniciada a paralisação parcial da Polícia Militar.
A PRF também integra a operação de Garantia da Lei e Ordem
(GLO), prevista em decreto presidencial e solicitada pelo
governador Jaques Wagner à presidente Dilma Rousseff.

Polícia Civil reforça efetivo para Lavagem de Itapuã

Para garantir a segurança de milhares de baianos e turistas
que vão participar da Lavagem de Itapuã, a Polícia Civil vai reforçar
o efetivo, nesta quinta-feira (9), da 12ª Delegacia, que fica no bairro.
Uma delegacia móvel será instalada na Sereia, próximo à Avenida
Dorival Caymmi, e funcionará durante toda a festa.
O efetivo vai ganhar um reforço de 37 policiais, entre delegados e
investigadores, que vão trabalhar em regime de plantão, das 8h às
20h. Um carro-presídio será deslocado para o bairro e ficará
disponível para a transferência de pessoas detidas às unidades
policiais.
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Arrastão na cidade Luis Eduardo Magalhães não passa de boato

Terça-feira, 7, as principais lojas do centro de Luís Eduardo Magalhães encerraram seu expediente mais cedo
devido aos supostos assaltos aos comerciantes. Contudo, o arrastão não passa de um boato. O major Uzêda, da CIPE
Cerrado, assegura que foram visitados ontem todos os lugares onde supostamente aconteceram os assaltos. “Quero informar
à população que os nossos homens estão nas ruas da cidade e as informações de arrastões são boatos”, ressalta.
A CIPE Cerrado está filtrando as denúncias e fazendo a ronda na cidade, inclusive com viaturas emprestadas da Polícia
Militar e da Guarda Municipal. A única ocorrência aconteceu ontem, às 15 horas, quando um menor de 13 anos teve seu
celular furtado por outros três menores.

A Polícia Civil também registrou apenas pequenos furtos. “Não existiu nenhuma ocorrência de arrastão na cidade”,
salienta o delegado Rivaldo Luz. Para o capitão Gama, da 5ª CIA de Polícia Militar, houve irresponsabilidade na divulgação
da informação errada. “A população sofre com a onda de boatos”, acredita.
De acordo com o chefe da Guarda Municipal, Alecrim, todos os equipamentos da guarda estão à disposição da CIPE
Cerrado. “Todo o efetivo está na rua, fazendo o reforço da segurança nas repartições públicas, com rondas nas praças, nas
casas populares e todos os equipamentos da guarda foram disponibilizados para a CIPE Cerrado, como três viaturas, uma
moto e o sistema de rádio transmissor, para garantir a segurança da população”, destaca.

O prefeito municipal, Humberto Santa Cruz, afirma que o trabalho de ronda nas ruas é feito durante todo ano. “Só
no ano passado nós investimos 700 mil reais em segurança para Luís Eduardo Magalhães”, revela. Ele adverte que o
importante neste momento é transmitir segurança à população. “Queremos desmitificar esse boato, por isso pedimos aos
moradores que não espalhem informações sem ter certeza. É verdade que nós estamos com um clima diferente em todo o
estado, mas em Luís Eduardo Magalhães os ocorridos não passaram de boatos”, enfatiza.

Os boatos também acontecem na região. A informação de que todos os presos da cadeia de São Desidério fugiram
também é falsa. O delegado chefe da 11ª Coorpin (Coordenação de Polícia do Interior), Dr. José Resende de Morais Neto,
desmentiu a tentativa de fuga em São Desidério.

Para fazer denúncias ou solicitar mais informações, o morador pode entrar em contato com a Guarda Municipal
pelos telefones 153 ou 3628-3862. Os contatos da CIPE Cerrado são 3628-6315 ou 3628-6316. A Polícia Civil atende
pelos telefones 197, 3628-9541 ou 3628-9543. E a Polícia Militar atende pelos telefones 190 ou 3628-3471.

Para mais informações, entre em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Luís Eduardo
Magalhães pelos telefones 3628-9013 ou 3628-9068, pelo Twitter e Facebook da ASCOM Luís Eduardo
Magalhães ou envie um e-mail para ascomlem@gmail.com.
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