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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Em assembleia tensa servidores aprovam pagamento de dezembro parcelado

Foi em meio a um clima de tensão que 
a proposta de parcelamento do salário 
de dezembro de 2012 dos servidores 
civis do município de Barreiras foi 
aprovada na tarde de terça-feira (19), 
em Assembleia Geral realizada pelo 
Sindicato dos Servidores Municipais 
de Barreiras – SINDSEMB.
O pagamento dos salários dos servi-
dores foi dividido em três parcelas, 
tendo sido pago 40% do valor referen-
te à folha de dezembro nesta terça-fei-
ra, 19 de fevereiro, 40% a ser pago no 
dia 20/03 e os outros 20% a ser pago 
no dia 20/04. Conforme a DIRCOM 
da prefeitura de Barreiras foi enviado, 
nesta terça-feira ao banco, o valor de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) 
referente a 40% do salário de dezem-
bro, com recursos do Tesouro Muni-
cipal.
A proposta foi passada para a comis-

são mista que junto à Diretoria do 
SINDSEMB participou da mesa de 
negociações como o novo governo 
municipal de Barreiras. A comissão 
chegou a concordar com a proposta, 
mas levaram para os servidores acei-
tar o acordo ou deliberar pela ação 
judicial. Com o impasse foi realizada 
a votação, na assembleia. Foram 68 
votos a favor da proposta do governo 
contra 62. De acordo com a diretora 
sindical de políticas e comunicação, 
Carmélia da Mata inicialmente o go-
verno queria dividir em seis vezes. 
“Nós da comissão não aceitamos a 
proposta inicial, aceitamos quando foi 
proposto o pagamento de três parce-
las. Assumo o ônus e o bônus em ter 
aceitado o parcelamento do pagamen-
to em três vezes”, assegurou Carmélia.
Insatisfeita, a diretora regional da 
APLB, Zélia Barbosa protestou. 

“Quando não conhecemos nossos di-
reitos aceitamos qualquer coisa. Na 
nossa reunião intensa achando que 
estávamos fazendo uma negociação, 
quando na verdade a proposta já es-
tava pronta e acabada sem discursão 
e isso a gente não permite esta é a 
primeira vez e poderá vir outras não 
podemos achar que esta proposta é 
única. Infelizmente esta história vem 
acontecendo gestões após gestões. A 
prioridade do município é andar em 
dias até então com suas contas, mas 
e as minhas contas? Recebemos 40% 
e queremos os outros 60% imediata-
mente. Precisamos respeitar a posição 
da categoria”, disse Zélia momentos 
antes da votação.
Os servidores da educação também 
realizarão assembleia para definir os 
anseios da categoria.  
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POLÍTICA AMBIENTAL
OAKMONT MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 
13.313.434/0001-93 na busca da melhoria contínua das 
ações voltadas para o meio ambiente na Fazenda Mocó, 
assegura que está comprometida em
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo 
o meio ambiente através da prevenção da poluição, ad-
ministrando os impactos ambientais de forma a torná-los 
compatíveis com a preservação das condições neces-
sárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e de-
mais requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente 
através de sistema de gestão estruturado que controla 
e avalia as atividades, produtos e serviços, bem como 
estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da em-
presa, disponibilizando às partes interessadas informa-
ções sobre seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo 
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos am-
bientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 
colaboradores, para que atuem de forma responsável e 
ambientalmente correta;

Sofia Lorena Barbosa da Silva  
Representante Legal

Taxis: Vistoria Integrada

A Secretaria de Infraestrutura do município realiza pela primeira 
vez a vistoria dos táxis da cidade em parceria com o Departa-
mento de Trânsito – DETRAN, a vistoria anual dos veículos que 
fazem o serviço de táxi na cidade teve inicio na ultima terça-
feira, 19, no pátio da garagem municipal.

Serão inspecionados 149 táxis que possuem suas concessões re-
gulamentadas pela prefeitura, e durante o processo serão verifi-
cados os documentos dos condutores do carro e ainda de acordo 
com os técnicos responsáveis pela fiscalização serão fiscalizados 
os seguintes itens como: extintores, pneus, cinto de segurança, 
faróis, estofamento, pintura, setas, acrílica de taxi, taxímetro, tri-
ângulo, pneu de estepe, pára-choque, freios, luz de freio, retrovi-
sores, buzina, limpadores de pára-brisas, pala contra o sol, motor 
de arranque, movimento dos vidros, piso e lanternagem.

Segundo o secretário de infraestrutura, Mauricio Fernandes, 
após a fiscalização, o Detran encaminhará o relatório das  vis-
torias aprovadas e não aprovadas pelo órgão, as aprovadas rece-
berão o alvará de licença que terá validade de um ano e as não 
aprovadas terão um prazo para se regularizarem e receberem 
seus alvarás.

Os táxis foram os primeiros a serem vistoriados, na seqüência 
serão vistoriadas as Vans Escolares e os moto-táxis.
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PRE/BA lança nova página para aprimorar a comunicação com o cidadão
A página institucional estreia de cara nova e com conteúdos inéditos, melhorando o aces-
so do internauta às notícias e informações referentes à PRE/BA.

Entrou no ar o novo site da 
Procu¬radoria Regional Eleitoral 
na Bahia (PRE/BA). Idealizada pelo 
procura¬dor Regional Eleitoral Sid-
ney Madru¬ga, a página está cheia de 
novidades, começando por um novo 
leiaute, mais limpo e moderno e me-
nus reestrutu¬rados para facilitar a 
navegação. Traz, ainda, banners de 
destaque para as campanhas voltadas 
à conscientização da população e um 
canal exclusivo para envio de mensa-
gens ao procura¬dor Regional Eleito-
ral, o formulário “Fale com o Procu-
rador”, disponível na seção “Serviços”.
Entre os novos conteúdos, 
disponibili¬zados para o público des-
de o dia 30 de janeiro, estão páginas 
sobre a atuação da procuradoria em 
questões como a acessibilidade de 
pessoas com defici¬ências às urnas, 
a defesa das cotas para a candidatura 
de mulheres e a garan¬tia de voto de 
presos provisórios – as¬suntos prio-
ritários na área de direitos humanos 
desde as últimas eleições. Estas novas 
páginas são acessíveis por meio dos 
botões laterais (à direita do site). Ou-
tra novidade é a ferramenta de inscri-
ção para que o cidadão possa Entrou 

no ar o novo site da Procu¬radoria 
Regional Eleitoral na Bahia (PRE/BA). 
Idealizada pelo procura¬dor Regional 
Eleitoral Sidney Madru¬ga, a página 
está cheia de novidades, começan-
do por um novo leiaute, mais limpo 
e moderno e menus reestrutu¬rados 
para facilitar a navegação. Traz, ain-
da, banners de destaque para as cam-
panhas voltadas à conscientização da 
população e um canal exclusivo para 
envio de mensagens ao procura¬dor 
Regional Eleitoral, o formulário “Fale 
com o Procurador”, disponível na se-
ção “Serviços”.
Entre os novos conteúdos, 
disponibili¬zados para o público des-
de o dia 30 de janeiro, estão páginas 
sobre a atuação da procuradoria em 
questões como a acessibilidade de 
pessoas com defici¬ências às urnas, 
a defesa das cotas para a candidatura 
de mulheres e a garan¬tia de voto de 
presos provisórios – as¬suntos prio-
ritários na área de direitos humanos 
desde as últimas eleições. Estas novas 
páginas são acessíveis por meio dos 
botões laterais (à direita do site). Ou-
tra novidade é a ferramenta de inscri-
ção para que o cidadão possa no novo 

site. A ferramenta, acessí¬vel por meio 
de um botão na página inicial, agiliza 
a comunicação entre a PRE e os mem-
bros do Ministério Público Eleitoral, 
que atuam em pri¬meira instância. 
O sistema tem acesso restrito e reúne 
documentos, orien¬tações e informa-
ções, como a lista de candidatos inele-
gíveis na Bahia – con¬teúdos estraté-
gicos para a atuação na área eleitoral.
Redesenhado pela Assessoria de 
Co¬municação e pela Seção de 
Desenvol¬vimento de Sistemas da 
Coordena¬doria de Informática do 
Ministério Público Federal na Bahia 
(MPF/BA), o site da PRE/BA utiliza 
as ferramen¬tas Plone/Zope/Python, 
adotado por diversas unidades do 
MPF no país e está adaptado aos pa-
drões de acessi¬bilidade.
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