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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.
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.

transparência

notícia

Novos voos em Barreiras

A partir de 20 de setembro, a TRIP
Linhas Aéreas, maior companhia aérea
regional da América do Sul, amplia suas
operações na cidade baiana de Barreiras
e disponibiliza voos para Salvador (BA) e
Vitória da Conquista (BA).
CDN - Comunicação corporativa

Os trechos serão operados diariamente
por modernas aeronaves ATR72, reconhecidas mundialmente pelo conforto e ideais para
pistas curtas.
A TRIP já havia estabelecido voos para
a capital federal partindo de Barreiras, possibilitando aos passageiros a possibilidade de,
a partir dessa cidade, se conectar com os
municípios paranaenses de Londrina e
Maringá, Cuiabá (MT), Campo Grande (MS),
Belo Horizonte (MG), Ilhéus (BA), Manaus
(AM), Porto Alegre (RS), Uberlândia (MG),
Vitória (ES) e ao maior aeroporto internacional do Brasil, Guarulhos (SP).
“Iniciamos as operações na cidade de
Barreiras dia 10 de setembro e já recebemos
liberação para ampliar as rotas. Para nós,
esse é um importante reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo no Estado
da Bahia. Barreiras já é a sexta cidade operada pela Trip no Estado”, afirma Victor
Celestino, diretor de Relações Institucionais
e Infraestrutura Aeroportuária da TRIP.
A companhia terá tarifas especiais para
marcar o início dos novos voos. O trecho Barreiras – Salvador, realizado sem escalas, pode
ser adquirido a partir de R$ 199,80. Para a
rota Barreiras – Vitória da Conquista, os valores começam em R$ 239,90. As tarifas são
válidas para compras com 21 dias de ante-

cedência, até 20 de outubro, para embarque
até 19 de novembro deste ano, exceto em
períodos de feriados ou eventos regionais.
As passagens já estão disponíveis
para venda e podem ser adquiridas pelo

portal www.voetrip.com.br, na Central
de Vendas 0300 789 8747 ou 3003
8747 (regiões metropolitanas), nos
aeroportos ou nas agências de viagens.

Leia mais:

Oziel Oliveira (PDT), candidato em Luís Eduardo Magalhães,
tem registro deferido pelo TRE-BA
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Greve nacional dos bancários:

Barreiras adere paralisação

Com várias reivindicações
em pauta, os bancários do
município de Barreiras, região
oeste da Bahia, também aderiram a greve que teve início nesta terça-feira, 18, em todo o
Brasil.
Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

Com várias reivindicações em
pauta, os bancários do município
de Barreiras, região oeste da Bahia,
também aderiram a greve que teve
início nesta terça-feira, 18, em todo
o Brasil.
Conforme o sindicato dos bancários da Bahia, a greve começou
forte no país, com a participação de
trabalhadores de todos os 26 estados, mais do Distrito Federal. A categoria fechou no primeiro dia de
paralização 5.132 agências e centros administrativos em todo o país.
O número supera o do primeiro dia
do ano passado, quando os funcionários de 4.191 unidades bancárias paralisaram as atividades. Se-

Agências bancárias em Barreiras estão fechadas.

gundo o sindicato, a tendência, no
entanto, é de que a greve cresça
ainda mais.
Os grevistas reivindicam reajuste salarial de 10,25% (aumento
real de 5%); Piso salarial de R$
2.416,38; PLR de três salários mais
R$ 4.961,25 fixos; Plano de cargos
e salários para todos os bancários;
Elevação para R$ 622 os valores do
auxílio-refeição, da cesta-alimentação, do auxílio-creche/babá e da 13ª
cesta-alimentação, além da criação
do 13º auxílio-refeição; Mais

contratações, proteção contra demissões imotivadas e fim da
rotatividade; Fim das metas
abusivas e combate ao assédio
moral; Mais segurança; Igualdade
de oportunidades.

De acordo com a Funcionária SBBA (Sindicato dos Bancários da Bahia), Jack
Souto Medrado Batista Neves, todas as agências bancárias da cidade de Barreiras
estão em greve, mas com o funcionamento do auto-atendimento, pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, desbloqueio e também entrega de cartões. Jack
disse ainda que a greve é por tempo indeterminado.
Os grevistas esperam resolver esse impasse gerado pelos representantes dos
bancos o mais rápido possível evitando assim, maiores transtornos à população.
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Sinopse da sessão 29
Entraram em tramitação, na sessão desta terça-feira
(18/09), três projetos de Lei:
PLei 021/12, que define obrigação de pequeno valor atendendo ao disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009. A elaboração da lei visa a solucionar a problemática que a administração municipal enfrenta quanto ao pagamento
de requisições de pequeno valor. (CF) Art. 100. Os pagamentos
devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios
e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim.
PLei 026/12, que denomina Osmundo Paz dos Santos a
praça em frente ao Hospital Eurico Dutra no bairro Barreirinhas,
de autoria do vereador Ben-Hir.
PLei 027/12, que denomina Zilda Arns Neumann a creche
municipal no bairro Vila Brasil, de autoria do vereador Carlos
Tito.

ABANDONO DE EMPREGO
“Sr. Jonas de Assis do Nascimento- CTPS 7863894. - série 001-/BA”
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido,
convidamos o Sr. Jonas de Assis do Nascimento, servente de pedreiro, portador da CTPS 7863894.
- série 001-0/BA a comparecer em nosso escritório, a fim de justificar as faltas desde 06/09/2011
dentro do prazo de 4 8 h s a p a r t i r d e s t a p u b l i c a ç ã o , o não comparecimento caracterizase ABANDONO DE EMPREGO, s o b p e n a d e f i c a r r e s c i n d i d o automaticamente o
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Barreiras, 19 de setembro de 2012
Empresa M8 Construtora Ltda - CNPJ 10.542.086/0001-38
Rua Dr. Abilio de Farias, n° 286, Edificio Danielle, sala 203, centro - Barreiras-ba
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Oziel Oliveira (PDT)
O candidato a prefeito em Luís Eduardo Magalhães,
tem registro deferido pelo TRE-BA
A decisão respeitou liminar do TJ-BA, que suspendeu os efeitos do julgamento do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas de gestão anterior do candidato.
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) decidiu por unanimidade, na
noite desta terça-feira (18), dar provimento ao recurso de Oziel Alves de Oliveira
(PDT), deferindo a sua candidatura à Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.
Apesar de ressalvas de membros na Corte a respeito do uso de liminares, por
parte dos que concorrem nestas eleições, como expediente para garantir a candidatura, o entendimento do relator do caso, o desembargador Carlos Alberto Dultra
Cintra, foi o de respeitar a decisão do Tribunal de Justiça (TJ-BA). Em decisão
liminar, o TJ suspendeu os efeitos do julgamento do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas de gestão anterior do candidato.
A decisão da Corte Eleitoral alterou sentença proferida na 205ª Zona Eleitoral,
onde o candidato, que concorre pela coligação “Fé, Trabalho e Competência” (PDT
/ PT / PSL / PPS / PTC / PRP / PSD / PC do B / PT do B), havia sido indeferido por
ter as contas rejeitadas e ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Ainda cabe
recurso da decisão ao próprio TRE-BA ou ao Tribunal Superior Eleitoral.
Ascom TRE/BA

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

