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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, Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de
São Desidério  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos
diversos para a devida prestação de  contas.

Prefeitura Municipal de
São Desidério

Gruta descoberta em São Desidério atrai atenção de
pesquisadores

Buraco descoberto por agricultor será
estudado

São Desidério recebe

neste final de semana a visita de
espeleólogos do Grupo Bambuí.
O objetivo da equipe é explorar
um buraco descoberto por um
agricultor no povoado de Manoel
Lopes a cerca de 30 km da sede.
A abertura é vertical e durante
uma descida de reconhecimento
realizada no início deste ano
pelo representante do Bambuí na
região e funcionário da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambien-
te e Turismo, Jussyclebson de
Souza, chegou-se à 60 metros de
profundidade.

Nesta região há um com-
plexo de cavidades rochosas com
mais de 10 buracos, três foram
identificados e topografados:
Manoel Lopes, Dé de Manoel
Lopes e Buraco da Sopradeira.
A descoberta da nova abertura
no solo chamou a atenção dos
pesquisadores.

Jussyclebson explica que
os pesquisadores pretendem

descobrir se as cavernas estão in-
terligadas. “O potencial dessa
descoberta mostra que existe a
possibilidade de conexão entre as
grutas, pois estão localizadas em
um mesmo perímetro”.

Entre os estudiosos que vi-
rão ao município está o fotógrafo
Alexandre Lobo que no ano pas-
sado recebeu um prêmio interna-
cional por fotos feitas em caver-
nas de São Desidério na primeira
vez que visitou o município.

O potencial turístico de
São Desidério oferece aos visitan-
tes, alternativas como cachoeiras,
lagos, rios, trilhas, esportes radi-
cais e cavernas. Uma das caver-
nas mais visitadas é a Gruta do
Catão, por garantir total seguran-
ça aos turistas. Mas existem cen-
tenas delas em terri tório
sãodesiderense que ainda não fo-
ram estudadas, fator que fortale-
ce a atração de espeleólogos a São
Desidério.

          Texto: Jackeline Bispo /Foto: Agência de Turismo Rupestre

Prefeitura Municipal de Barreiras

Secretaria de Educação amplia o
número de vagas no município

Melhorar a qualidade e ampliar a oferta de
vagas nas escolas municipais é um dos principais

objetivos da atual gestão. Por isso, desde o ano
passado, foram disponibilizadas mais 3.484 novas

vagas, da educação infantil ao ensino fundamental.
Por – Carina Cruz – DRT

3078/DF

Oferecer um ensino com
qualidade e meio oferta de va-
gas nas escolas é um dos prin-
cipais objetivos da atual ges-
tão. Por isso, desde o ano pas-
sado, foram disponibilizadas
mais 3.484 novas vagas nas
escolas municipais, da educa-
ção infantil ao ensino funda-
mental.

Segundo dados levanta-
dos pelo setor de pesquisas e
planejamento da Secretaria de
Educação, a ampliação está

sendo feita gradativamente
desde 2009.

Para se ter uma idéia do
trabalho desenvolvido pela
atual gestão, somente na zona
rural foram disponibilizadas
mais 649 novas vagas. “Nos-
sa proposta é ampliar cada
vez mais o número de vagas
porque a procura está muito
grande, alem de melhorar o
ensino oferecido na rede.”
Afirmou a Secretaria de Edu-
cação, Maria do Carmo.
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PORTARIA Nº. 033/2010, DE 27 de abril de 2010.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo do
Município

de São Desidério, no exercício de suas funções que
lhe foi outorgada pela Lei Municipal nº. 024/2009, Decreto
Municipal nº.

004/2010, Lei Federal 6938/81, Resolução 237/97
CONAMA e segundo Resoluções CEPRAM 3.925/09 e
4.026/09, tendo

em consideração o que consta no processo
SEMATUR 2009-069/TEC/LS-038 com parecer técnico
e jurídico favoráveis ao

empreendedor RESOLVE: Art. 1º - Conceder Licen-
ça Ambiental Simplifi cada válida pelo período de 03 (três)
anos, a Vanderli

Barbosa de Oliveira inscrita no CPF sob nº.
431.067.739-87 residente e domiciliado na Rua das
Bromélias, Qd 16, Lt. 30,

Tropical Ville, cidade de Luis Eduardo Magalhães –

BA, para a operação de Agricultura de Sequeiro com as
culturas de soja,

milho, algodão, sorgo e milheto numa área de 995,48
ha, instalada nas Fazendas Iguaçu e Barbosa, localizadas
na Rod BR

020, KM 501, no entorno das coordenadas UTM
(km) DATUM SAD-69 428.894 W e 8.604.860 S, me-
diante o cumprimento da

legislação vigente e dos condicionantes constantes
na integra desta portaria. Art. 2º - Estabelecer que esta
Licença, bem como

cópias dos documentos relativos ao cumprimento
dos condicionantes, seja mantida disponível à fi scalização
da SEMATUR

e aos demais Órgãos do Sistema Nacional de Meio
Ambiente – SISNAMA. Art. 3º - Esta Portaria entrará
em vigor na data de

sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior
– Secretário de Meio Ambiente e Turismo
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2010

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 físicas, 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 2010, 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 22 de maio de
2010, 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 Receita Federal do Brasil, 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 Antonio Ernesto
de Salvo, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá
ser realizado pelo contribuinte, via correio ou entregue na sede da CNA ou da Federação da
Agricultura do Estado. 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,  29  de abril  de 2010.

Kátia Regina de Abreu
       Presidente
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