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ATOS OFICIAIS

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.

Prefeitura de Barreiras doa
12 mil doses de vacina contra

aftosa

Segundo balanço da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Agronegócios, foram distri-
buídas gratuitamente para os pequenos produto-
res barreirenses 12 mil doses de vacina contra fe-
bre aftosa.
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Substituir os gastos com confecção e
postagens de cartões de Natal é uma tradi-
ção do Fundeagro que se repete em 2010.
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Lei Maria da Penha: namorados agressores pode-
rão ser punidos

Projeto de lei aprovado terça-feira (14), pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJ) estabelece que namorados agressores também poderão ser
punidos pela Lei Maria da Penha. De autoria da deputada Elcione Barbalho (PMDB-
PA), o Projeto de Lei 4367/08 estabelece que o namoro configura relação íntima de
afeto.

O relator, deputado Regis de Oliveira (PSC-SP), votou pela constitucionalidade
do projeto, que tramitou em caráter conclusivo. Agora, o texto segue para análise do
Senado, caso não haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara.
A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha aumentou o rigor com que são
punidas as agressões contra mulher, dentro do âmbito domiciliar. A lei também garante,
no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, proteção à
vítima oferecida pela polícia, que deve comunicar de imediato ao Ministério Público e
ao Poder Judiciário o ocorrido, se julgar necessário.
Fonte: Estadão
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2011

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 qual-
quer 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 2011, 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 2011,
em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribui-
ção 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 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 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 Confede-
ração 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, 17  de  dezembro de 2010.

Kátia Regina de Abreu
          Presidente
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Prefeitura de Barreiras doa 12 mil doses de vacina contra
aftosa

Segundo balanço da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Agronegócios, foram distribuídas gratuitamen-
te para os pequenos produtores barreirenses 12 mil doses
de vacina contra febre aftosa. Esta é a terceira vez que o
Governo Cidade Mãe realiza a distribuição das doses como
forma de incentivo à imunização do rebanho bovino.

Para o coordenador de Desenvolvimento da
Agropecuária, Reginaldo Melo, esta é uma forma de
conscientizar os pequenos agricultores e fortalecer a se-
gunda etapa da campanha contra a febre aftosa. “A nossa
região é formada em grande parte por pequenos agriculto-
res. Em função disso, a prefeitura realizou doações de do-
ses de vacina para envolvê-los no processo de prevenção
mesmo nos pequenos rebanhos”, explicou.

A distribuição foi realizada entre as associações de
produtores. Após o preenchimento de uma ficha cadastral,
cada beneficiado recebeu um recibo individual para pres-
tação de contas à Agência de Defesa Agropecuária da Bahia
– ADAB.

Esta é a terceira vez que o Governo Cidade Mãe
realiza a distribuição das doses como forma de incen-
tivo à imunização do rebanho bovino.
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Texto Catarina Guedes

Substituir os gastos com confecção e
postagens de cartões de Natal é uma tradição
do Fundeagro que se repete em 2010. Desta
vez, o valor de R$2 mil foi revertido para as
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Barreiras e de Luís Eduardo Magalhães sob

forma de equipamentos para facilitar
e incrementar o dia a dias destas
instituições, dentre eles, um
bebedouro, que faziam muita falta à
Apae de Barreiras, e um aparelho de
ar condicionado e uma impressora
Laser, para a de Luís Eduardo
Magalhães.
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