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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.

E D I T A LE D I T A LE D I T A LE D I T A LE D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURALCONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURALCONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURALCONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURALCONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICAPESSOA FÍSICAPESSOA FÍSICAPESSOA FÍSICAPESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2011EXERCÍCIO DE 2011EXERCÍCIO DE 2011EXERCÍCIO DE 2011EXERCÍCIO DE 2011

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricul-
tura 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 Ru-
rais”, 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 impre-
terivelmente até o dia 22 de maio de 2011, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compen-
sação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, cons-
tituirá 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 Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindica-
tos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 27 de Abril de 2011.

Kátia Regina de Abreu
          Presidente
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Caminhão do peixe inicia atividadesCaminhão do peixe inicia atividadesCaminhão do peixe inicia atividadesCaminhão do peixe inicia atividadesCaminhão do peixe inicia atividades
em Barreirasem Barreirasem Barreirasem Barreirasem Barreiras

Na manhã de hoje, 27,
foi realizado o lançamento
oficial das vendas do Cami-
nhão do Peixe em Barreiras.
O bairro Santa Luzia foi o
escolhido para o inicio das
atividades do caminhão que
percorrerá todos os pontos
da cidade levando peixe de
qualidade a preço acessível
direto do produtor ao con-
sumidor.

A parceria firmada en-
tre a Prefeitura de Barreiras
por meio da Coordenação da
Indústria, Comércio e Servi-
ço– Cincose junto ao Minis-
tério da Agricultura e Pesca
possibilitou ao município
ser o único da Bahia con-
templado com o Caminhão
do Peixe. “Esta é uma con-

quista da administração
municipal e também, um
desafio, de oportunizar à
população o acesso a uma
proteína diferenciada”, diz o
coordenador da Cincose,
Carlos Costa.

Para que o caminhão
começasse a atender aos
cidadãos a Cincose forma-
lizou uma parceria com a
Coopeixe. Todos os pesca-
dores cadastrados na coo-
perativa entregam o produ-
to que é comercializado
pelo caminhão. “Vamos
vender o peixe a preços me-
nores que os do mercado.
O objetivo será atrair os
moradores para compra-
rem os nossos produtos.
Além de ter facilidade ao

acesso às mercadorias, os
consumidores estarão
comprando um produto
devidamente acondiciona-
do e atendendo aos pa-
drões de higiene”, explica
o presidente da Coopeixe,
Jair Fernandes.

No caminhão podem
ser encontradas espécies
criadas em cativeiro como
o tambaqui, O preço do
quilo é de R$ 5,99. Já na
inauguração muitas pesso-
as garantiram o pescado,
como a dona de casa Neu-
za Brito e a sua filha, Rose
dos Santos. Elas saíram do
Loteamento Flamengo até
a Santa Luzia para adquirir
o produto. “Gastei R$
20,00 e comprei cerca de

quatro quilos. Vou fazer as-
sado e comemorar a laje
nova que estou batendo na
minha casa”, disse Neuza,
feliz com a compra.

A cada semana a Cin-
cose fará um roteiro espe-
cífico para que o caminhão
atenda a todos os bairros de
Barreiras. Diariamente dois
bairros são contemplados
com a chegada do veículo.

Roteiro do Caminhão do Peixe

Quarta-feira – 27/04
· Bairro Santa Luzia
Horário: 8h às 12h
Local: Rua São João.
Ponto de referência: Drogaria Central Vida
· Bairro Vila Brasil
Horário: 14h às 18h
Local: Praça João Bonfim
Ponto de referência: Nova FM

Quinta-feira – 28/04
· Bairro Vila Amorim
Horário: 8h às 14h
Local: Praça
Ponto de referência: Mercado Super Bom
· Bairro Vila dos Funcionários
Horário: 14 às 18h
Local: Praça da Igreja Católica

Sexta-feira – 29/04
· Bairro Barreiras I
Horário: 8 às 12h
Local: Praça 26 de Maio
· Bairro Barreirinhas
Horário: 14 às 18h
Local: Praça Sabino Dourado

Segunda-feira – 02/05
· Bairro Barreirinhas
Horário: 8h às 12 h
Local: Praça Rio Verde
· Bairro Ouro Branco
Horário: 14h às 16 h
Local: Praça Maria da Vitória

Terça-feira – 03/05
· Bairro Morada da Lua
Horário: 8h às 12h
Local: Campo de futebol
· Bairro Recanto dos Pássaros
Horário: 14h às 18h
Local: Praça do Samu
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Governo Cidade Mãe inicia recuperação das ruas e
iluminação do bairro Sombra da Tarde

A Prefeitura de Bar-
reiras intensificou os
trabalhos de recupera-
ção nas ruas dos bair-
ros criados há décadas
sem o planejamento
adequado. Morada da
Lua e Sombra da Tarde
receberam uma equipe
da Secretaria de Infra-
estrutura que está me-
lhorando as condições
das ruas e iluminação.

Em abril foi dado
início ao encascalha-
mento das ruas do bair-
ro Sombra da Tarde,
que em 15 anos de exis-
tência nunca tinha re-
cebido nenhuma obra.
“Há quatro anos moro
aqui e é a primeira vez
que vejo um prefeito
olha por nós. A prefeita
Jusmari está fazendo o
que nos prometeu”, dis-
se o morador, Renilton
França da Silva.

A prefeita Jusmari
e o secretário de Infra-
estrutura Marcos Pe-
nalber vistoriaram as
obras na segunda-feira,
25. Segundo o secretá-
rio, todas as ruas serão
devidamente recupera-
das e iluminadas, os
moradores que não ti-
verem energia elétrica

em casa serão contem-
plados com novas liga-
ções.

“Com essa visita
feita hoje por nós do Go-
verno Cidade Mãe te-
mos a certeza que co-
meçamos a sanar os
principais problemas
encontrados nesse bair-
ro. A melhoria das ruas
e energia elétrica para
população é com cer-
teza muito importante”,
disse Penalber.

As intervenções no

Sombra da Tarde come-
çaram pela avenida
Gustavo Rodolfo, com
a recuperação das ruas
e aterramento dos lo-
tes. “Fico muito feliz em
iniciar também aqui no
bairro Sombra da Tarde
esse processo de recu-
peração das ruas e ilu-
minação. Esse foi um
compromisso firmado
por mim. É bastante
gratificante cumpri-lo.
Com a melhoria das
ruas com certeza dimi-

nuirão os riscos de do-
enças causados pelas
águas acumuladas,” co-
mentou a prefeita Jus-
mari Oliveira.
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Departamento de Cultura oferece oficina
gratuita de teatro

O Departamento Municipal de Cultura abriu inscrições para mais um curso gratuito de teatro.
Trinta vagas foram disponibilizadas para a oficina que será realizada na quarta-feira (27) e quinta-feira
(28) pela Companhia AM Produções Artísticas, no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho.

Nesta terça-feira, 26, a Companhia AM Produções Artísticas leva seus atores para o palco com o
espetáculo Romeu e Julieta, e Peter Pan. Alunos do Programa de Erradicação do Trabelho Infantil -
PETI, e Projovem assistirão ao espetáculo gratuitamente.

Na quarta-feira, 27, os alunos da rede municipal da zona rural conhecerão o mundo mágico do
teatro através do espetáculo Peter Pan.

“Os interessados em participar das oficinas devem entrar em contato com o departamento de
cultura pelo fone: 3613-9771. As aulas acontecerão das 19h às 21h no Centro Cultural”, explicou
Martiniano de Carvalho, subcoordenador de Cultura.

Durante a oficina, os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre a história do teatro, traba-
lho de corpo, construção dos personagens, noções de figurino, maquiagem e cenário.


