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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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Prefeitura e empresários franceses implantarão projeto para
produção de grãos no Vale

O grupo de empresários fran-
ceses (DALKIA)  está em Barreiras
disposto a investir no Projeto Gi-
rassol idealizado pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e
Agronegócios, do Governo Cidade
Mãe.
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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ: 16.256.893/0001-70

EDITAL Nº 006/2010
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM

CONCURSO

A Gestora do Legislativo Municipal de Barreiras
– Estado da BAHIA, no uso de suas atribuições e para
os efeitos legais, CONVOCA, a candidata ADELMA
VILELA DE ALMEIDA KERBER, classificada no
Concurso Público nº 001/2010 para o cargo/função de
Advogado, conforme Edital nº 006/2010, que deve
observar as instruções contidas na integra do referido
Edital, publicado no Mural do Legislativo e no site oficial:
www.cmbarreiras.ba.gov.br/ Barreiras (BA), 15 de
dezembro de 2.010 – Vereadora Kelly Adriana
Magalhães – Presidenta do Legislativo

Humberto Santa Cruz entrega máquinas
agrícolas no Assentamento Rio de Ondas

A Associação dos Produtores Rurais
do Assentamento Rio de Ondas (Assorio),
já conta com novos equipamentos.
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Estão essa semana em
Barreiras, um grupo de empre-
sários franceses (DALKIA) dis-
posto a investir no Projeto Gi-
rassol idealizado pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômi-
co e Agronegócios, do Gover-
no Cidade Mãe. A primeira fase
do projeto será feita com 100
pequenos produtores da região
do Vale através do plantio do
Girassol. A iniciativa da Prefei-
tura contribuirá de maneira sig-

Prefeitura e empresários franceses implantarão projeto para
produção de grãos no Vale

ar com a produção leiteira, ali-
mentando o gado com parte da
produção”, destacou a prefeita
Jusmari Oliveira.

Além de conhecer a cida-
de, os franceses se encontraram
com os pequenos agricultores
selecionados na comunidade do
Rio Branco nesta terça-feira, 14.
Cada produtor disponibilizará em
média 5 hectares para a produ-
ção de girassol, a implantação de
uma esmagadora de grão tam-
bém faz parte para os planos da
prefeitura em 2012.

Segundo o secretario de
Desenvolvimento Econômico e
Agronegócios Celito Breda, este
é uma das ações em favor do pro-
gresso na área do Vale. Inicial-
mente serão disponibilizados 400
hectares para cultura do giras-
sol. “Acima de tudo, temos um
compromisso social com a ren-
tabilidade para os pequenos pro-
dutores. Pela primeira vez, a co-
munidade do Vale será valoriza-

da, com isso os franceses pode-
rão fabricar o óleo de girassol
com selo social”, comentou.

Sobre a Dalkia - Subsidiá-
ria da Veolia Environnement e
Electricité de France - EDF, a
Dalkia é líder na Europa em pres-
tação de serviços energéticos
para empresas públicas e priva-
das. Desde a criação, tem como
foco a otimização energética e
ambiental. A Dalkia responde às
necessidades de seus clientes
com soluções completas e per-
sonalizadas de conforto e eficá-
cia energética, incluindo gestão
de redes de calor, unidades de
produção de energia e de flui-
dos, serviços de engenharia e
manutenção de instalações
energéticas, serviços técnicos
ligados ao funcionamento de
empreendimentos terciários e
industriais.

nificativa também para o desen-
volvimento de uma grande ba-
cia leiteira.

“Os franceses já conhe-
ciam este projeto idealizado por
nós, e tem todo interesse em
desenvolvê-lo aqui na nossa re-
gião do Vale. Temos certeza que
este é mais um passo para mu-
dar a cara da agricultura familiar
do município garantindo empre-
go, renda e progresso. Os pro-
dutores poderão ainda continu-

Governo Cidade Mãe incentiva indústrias com Lei de Isenção Tributária
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na zona rural.” disse o coordenador de indús-na zona rural.” disse o coordenador de indús-na zona rural.” disse o coordenador de indús-na zona rural.” disse o coordenador de indús-na zona rural.” disse o coordenador de indús-

tria, comércio e serviço, Carlos Costa.tria, comércio e serviço, Carlos Costa.tria, comércio e serviço, Carlos Costa.tria, comércio e serviço, Carlos Costa.tria, comércio e serviço, Carlos Costa.

Por Vera Lúcia Rocha

O Governo Cidade Mãe por meio da Comissão Especial de Fiscalização
do Distrito Industrial composta por Wagner Pamplona, Helinei Morais, Emer-
son Romeu junto com o coordenador de indústria, comércio e serviço, Carlos
Costa, a representante do setor tributário da prefeitura, Amanda Sá Teles, o
engenheiro agrônomo, José Maria e o procurador geral, Jaires Porto, conclu-
íram o projeto de lei de isenção tributária. A lei foi aprovada por unanimidade,
pelos vereadores no dia 08 de dezembro na Câmara Municipal.

A Lei de Isenção Tributária vai garantir a isenção de tributos pelo
prazo de 10 anos para indústrias instaladas ou as que vierem a se instalar no
Distrito Industrial. As indústrias que estão em débito com o município pode-
rão solicitar para Comissão Avaliadora, o desconto para ser deferido ou inde-
ferido no prazo de trinta dias. Para que haja a remoção dos débitos é necessá-
rio que o empresário comprove que a sua indústria esteja instalada no Distrito
Industrial ou na área rural que utilizem a matéria prima local.

“Essa lei é um incentivo para que as empresas sejam instaladas no
Distrito Industrial ou na zona rural. Como é um grande investimento por
parte dos empresários, a isenção de tributos vai ajudar a fortalecer o empreen-
dimento das suas empresas” disse o coordenador de indústria, comércio e
serviço, Carlos Costa.

Segundo Amanda Sá Teles, representante do setor tributário da prefei-
tura de Barreiras, os empresários precisam estar cientes dos benefícios da lei
de isenção tributária para adquirirem a isenção de tributos. “As empresas que
tenham interesse na lei devem requerer ao município uma isenção fundamen-
tada e comprovada nas condições previstas em lei. A lei funciona para todas as
indústrias que estão instaladas no distrito industrial e na zona rural que utili-
zem a matéria prima da área rural”.
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

AV. MAJOR CLARO, N.º 158 CNPJ 42.752.451/0001-25
FONE/FAX – (77) 6181198

PORTARIA Nº 09/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

“Nomeia Comissão de Inventario e dá outras providencias.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, no uso de suas atribuições

legais,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão composta dos seguintes servidores: Antonio dos Santos Custodio, Rafaela

Alves Rodrigues, e Raquel Oliveira Souza, sob a presidência do primeiro integrarem a Comissão de Inventario

PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

“Constitui Comissão para proceder ao inventario dos valores em caixa da Câmara

Municipal de Cristopolis.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, no uso de suas atribuições

legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e na resolução nº 220/92 do Tribunal de Contas dos Municípios

do Estado da Bahia.
RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão composta dos seguintes servidores: Nilene Conceição dos Santos Prado,

Antonio dos Santos Custodio e Raquel Oliveira Souza, sob a presidência do primeiro proceder ao inventario dos

valores em caixa desta Câmara em 31/12/2010.

Art. 2º A comissão ora designada tem o prazo de 05 (cinco) dias a contar do encerramento do exercício,

para apresentar Termo de Conferencia de Caixa lavrado no ultimo dia do mês de dezembro.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as demais disposições em

contrário.

Câmara de Cristópolis, em 16 de dezembro de 2010.

MOISES DOS SANTOS CUSTODIO.

Presidente
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Texto Aron Ledoux

A Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Rio de Ondas (Assorio), já
conta com novos equipamentos. Em visita ao local, o prefeito de Luís Eduardo
Magalhães,Humberto Santa Cruz, entregou um trator, um carreta agrícola com
capacidade para quatro toneladas, um grade niveladora hidráulica, um arado, um
batedeira de cereais, um guincho hidráulico e um escarrificador cinco ferros.

De acordo com o prefeito Humberto Santa Cruz, a aquisição dos equipamentos é
resultado de uma solicitação feita ao ex-secretário de Agricultura da Bahia, Roberto

Muniz, e autorizado pelo Governador Jaques Wagner por meio da Companhia
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

“Essa é uma antiga reivindicação dos moradores do Assentamento que foi
atendida graças a minha decisão de fazer parte da base política do Governador
Jaques Wagner”, disse o prefeito em conversa com os assentados.

Todos os equipamentos foram concedidos diretamente do Governo da Bahia
para A Assorio e vão ser utilizados no desenvolvimento da agricultura familiar.

Humberto Santa Cruz entrega máquinas
agrícolas no Assentamento Rio de Ondas

“Todos os equipamentos foram concedidos direta-
mente do Governo da Bahia para A Assorio e vão ser
utilizados no desenvolvimento da agricultura familiar.”

do Exercício de 2010, com poderes para proceder a reavaliação dos Bens Moveis e Imóveis desta Câmara Municipal,

recomendando a baixa e ou incorporação de bens, agrupando-os segundo critérios jurídicos e contábeis, sob a orientação

dos setores jurídicos e contábeis, levando ainda em consideração o estado de conservação e o preço de mercado dos

mesmos.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Cristópolis, em 16 de dezembro de 2010.

MOISES DOS SANTOS CUSTODIO.

Presidente


