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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 nº 101/2000, a Prefeitura Municipal de Brejolândia e Prefeitura
Municipal de Tabocas do Brejo Velho, zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposi-

ção da população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA
DO RIO PRETO

CNPJ Nº 63.079.453/0001-75

RESUMO DE LICITAÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA Nº 03/2009

Processo Administrativo Nº 006/09 – Dispensa
Nº 003/09 – Òrgão: Câmara Municipal de
Formosa do Rio Preto/Bahia – Prestador:
Victor Hugo Sales de Souza - Objeto: Assistente
Jurídico – Período: 06 (seis) meses a contar da
data da assinatura do contrato – Valor Total: R$
7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) –
Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 –
Elemento de Despesa: 3.3.90.36– Fundamento
Legal: art.24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/
93 e alterações.

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2009

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto
com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou
de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de
1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao
princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que
possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-
lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da
Contribuição Sindical Rural do exercício de 2009, devida por força do que
estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT,
aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado
impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2009, em qualquer
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária.
A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de
vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará
ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo
600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas
pelos contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal com
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro
de 1.996, e estão sendo remetidas por via postal para os endereços
indicados nas respectivas declarações. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os
contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda via diretamente à
Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias
úteis antes da data do vencimento. Eventuais impugnações administrativas
contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito, perante a
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito
Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá ser
realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura
do Estado, podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente à CNA,
por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é
composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA,
pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 14 de janeiro de 2008.

Kátia Regina de Abreu
          Presidente

  VESTIBULAR 2009 EM FEVEREIRO – FASB

A Faculdade São Francisco de Barreiras abre
as inscrições para o processo seletivo de vagas
remanescentes para o ano letivo de 2009. O
vestibular simplificado abrangerá 09 dos 11 cursos
oferecidos pela Instituição. São eles:
Administração/Agronomia/Direito/Educação Física/
Fisioterapia/Jornalismo/Pedagogia/Psicologia e
Publicidade e Propaganda.

As inscrições acontecerão até o dia 05/02/09
através da internet, no site www.fasb.edu.br, bem
como na sede da FASB e Unidade de Serviços
localizada no centro da cidade. Os aprovados já
iniciarão o ano letivo no próximo dia 09/02.

A exemplo do Vestibular em Fevereiro, a
FASB  continua com as matrículas abertas para os
12 novos cursos de Pós-Graduação. Os cursos
refletem a necessidade da região sendo distribuídos
em diversas áreas do conhecimento científico. Mais
informações podem ser obtidas através do setor de
Pós-Graduação na Instituição.

Cordialmente,
Vandré Vilela
Núcleo de Marketing Institucional.
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Prefeitura Municipal de Barreiras
É só estiar que as obras começam

Melhorias na estrada do Bezerro vão beneficiar nove comunidades rurais

Seu Tim, 57 anos, nascido e criado em Bezerro, comemorou a ordem de serviço para a
recuperação da estrada que liga o povoado a Barreiras. Seu Pedro Monteiro também não escondia
a alegria. “Estamos felizes, vai facilitar a nossa vida. É a primeira vez que somos tratados com tanta
atenção. A gente, que é pequeno produtor, sofre muito com a estrada. Muitas vezes deixamos de
vender na feira nossa produção de banana, mandioca e de cereais por falta de condições de trafegar.
Com a iniciativa do novo governo, tudo muda para todo mundo”, afirmou o morador. Os serviços
serão realizados nos 23 quilômetros da estrada, incluindo 15 Km da BA 455, que liga Barreiras a
Catolândia. Uma frente de trabalho, com cerca de 20 pessoas, utilizando maquinário pesado, irá
fazer o patrolamento e a recuperação pontos críticos com cascalho, além dos pontilhões, conforme
informou o secretário municipal de Infraestrutura, José Alves.

A prefeita Jusmari Oliveira, durante a reunião com a comunidade do Bezerro, que foi a primeira
as ser visitada depois da posse, afirmou que o governo municipal vai incentivar a produção rural,
apoiando o pequeno agricultor do Vale, com orientações técnicas e buscando junto às instituições
financeiras parcerias para o incremento do arranjo produtivo. “O homem do campo alimenta a cidade
e, por isso, precisa ser valorizado, inclusive com garantia de logística para escoar sua produção”,
declarou a prefeita.

O pequeno comércio do povoado também ganha com a iniciativa da prefeitura.  Para José
Lázaro, os custos com o transporte de mercadorias diminuirão. “Isso vai possibilitar a redução do
preço final, e vamos vender mais”.

Mais povoados serão beneficados

Os povoados de Arraial da Penha, Boqueirão do Justino, Boqueirão do Rodrigues, Brejo
Novo, Mantiqueira e as vizinhas comunidades de Palmeira, Brejinho e Barra da Água Vermelha
serão beneficiadas direta e indiretamente com a recuperação da estrada do Bezerro. Eles
fazem parte do Cinturão Verde de Barreiras, região produtora de hortifrutigranjeiros e que
abastece feiras e supermercados da cidade.



A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da
Bahia, torna público a licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 001/2009 que receberá propostas para
aquisição de material de construção de duzentas
unidades habitacionais de acordo a Resolução 518,
Programa Carta de Credito FGTS, junto a Caixa
Econômica Federal e o Termo de Adesão nº 105/2006
do Convênio nº 243/2005 junto ao Estado da Bahia,
através da Secomp, observado as especificações
técnicas e demais disposições deste edital, no dia 25/
03/2009 às 09:00 horas. Leis nº.10.520/2002 e 8.666/
1993 e demais normas complementares. O Edital na
integra poderá ser lido e obtido na Rua Maria Mendes
da Silva, 612 / Sala de Licitações – Serra Dourada –
Bahia. Mais informações pelos telefones nº (77) 3686-
2079 e 3686 2385 no horário das 08:00 às 14:00 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO
(PP 001/2009)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA

CNPJ 14.222.277/0001-73
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        CÂMARA  MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
CNPJ Nº 63.079.453/0001-75

RESUMO DE CONTRATO Nº 01/2009

Contrato Nº 01/2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa
do Rio Preto/Bahia – Contratado: Alvino de Almeida Pugas - Objeto:
Prestação de Serviços por prazo determinado na função de
motorista – Vigência: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura
do contrato – Valor Total: R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) –
Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento de Despesa:
3.3.90.04 – Fundamento Legal: art.37, inciso IX da Constituição
Federal e art. 206 da Lei Municipal nº 10/1998.

RESUMO DE CONTRATO Nº 02/2009

Contrato Nº 02/2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa
do Rio Preto/Bahia – Contratado: Abimael Monteiro Barbosa -
Objeto: Prestação de Serviços por prazo determinado na função de
vigilante – Vigência: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura
do contrato – Valor Total: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
– Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento de Despesa:
3.3.90.04 – Fundamento Legal: art.37, inciso IX da Constituição
Federal e art. 206 da Lei Municipal nº 10/1998.

RESUMO DE CONTRATO Nº 03/2009

Contrato Nº 03/2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa
do Rio Preto/Bahia – Contratado: Antônio Gildásio Silva Araújo -
Objeto: Prestação de Serviços por prazo determinado na função de
vigilante – Vigência: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura
do contrato – Valor Total: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
– Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento de Despesa:
3.3.90.04 – Fundamento Legal: art.37, inciso IX da Constituição
Federal e art. 206 da Lei Municipal nº 10/1998.
RESUMO DE CONTRATO Nº 04/2009

Contrato Nº 04/2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa
do Rio Preto/Bahia – Contratado: Rogério Carvalho de Oliveira -
Objeto: Prestação de Serviços por prazo determinado na função de
Serviços Gerais – Vigência: 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato – Valor Total: R$ 530,00 (quinhentos e trinta
reais) – Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento de
Despesa: 3.3.90.04 – Fundamento Legal: art.37, inciso IX da
Constituição Federal e art. 206 da Lei Municipal nº 10/1998.

RESUMO DE CONTRATO Nº 05/2009

Contrato Nº 05/2009 – Contratante: Câmara Municipal de Formosa
do Rio Preto/Bahia – Contratado: Noralina Rodrigues Lima - Objeto:
Prestação de Serviços por prazo determinado na função de Auxiliar
de Serviços Gerais – Vigência: 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato – Valor Total: R$ 415,00 (quatrocentos e
quinze reais) – Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento
de Despesa: 3.3.90.04 – Fundamento Legal: art.37, inciso IX da
Constituição Federal e art. 206 da Lei Municipal nº 10/1998.
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Desmatamento no cerrado pode subir 14% até
2050

O desmatamento no cerrado do país terá aumentado
14% até 2050, o que deve reduzir a área preservada
para cerca de 1 milhão de km2. Os dados são de um
estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) que
prevê redução de 40 mil km2 do bioma por década,
se for mantido o ritmo atual de avanço da fronteira
agrícola e pecuária.

As áreas já devastadas deverão subir dos 800 mil km2
de 2002 para 960 mil km2 daqui a quatro décadas.
Esse aumento representa a metade do Estado de
Goiás ou dez vezes a área do Distrito Federal. Até
2020, cerca de 60 mil km2 poderão ser incorporados
ao sistema agrícola da região. Os cálculos, feitos pelo
professor da UFG Manuel Eduardo Ferreira, com
base em imagens de satélites, sinalizam para uma
expansão da fronteira agrícola no cerrado em direção
às regiões Norte e Nordeste do país, sobretudo Bahia,
Piauí e Maranhão, onde é crescente o plantio de soja.

Isso trará consequências socioeconômicas e
ambientais, como maior comprometimento das
bacias hidrográficas de todo o bioma, com prejuízos
diretos para os recursos hídricos, solo e
biodiversidade da região. O cerrado se espalha por
dez Estados e o Distrito Federal. É o segundo maior
bioma dos seis existentes no país, perdendo para a
Amazônia. É também considerado uma das savanas
mais ricas do mundo por causa do contato biológico
com biomas vizinhos. Em áreas de cerrado estão
nascentes de importantes rios da bacia Amazônica,
do Prata e do São Francisco.

Ferreira atua no Laboratório de Processamento de
Imagem e Geoprocessamento (Lapig) do Instituto
de Estudos Socioambientais da UFG, principal
organismo a estudar o cerrado no país. O Lapig é
credenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e
trabalha com imagens de satélites, o que o MMA
não faz - o controle por satélite é somente para a
Amazônia. O estudo foi realizado em conjunto com
a Universidade Federal de Minas Gerais -
Departamento de Cartografia, Centro de
Sensoriamento Remoto. (O Estado de S. Paulo)

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

Contrato nº 065/2009.           Modalidade:
Inexigibilidade nº 041/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra
Dourada e Magna Simone Barros da
Silva, CPF. 691.813.305-53. Objeto:
prestação de serviços de fisioterapeuta
no CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial deste município de Serra
Dourada – Bahia. Valor Total de R$
18.840,00 (dezoito mil e oitocentos e
quarenta reais). Dotação Orçamentária:
02.06.000 – Secretaria da Saúde;
Programa 2.035 – Manutenção da
Secretaria da Saúde – Recursos Próprios;
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada
– Bahia,  Janeiro 2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO


