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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.

Menos mortes no trânsito é meta de campanha nas escolas

A Prefeitura de Barreiras,
por meio da Vigilância Epidemio-
lógica está desenvolvendo em to-
das as escolas municipais um
projeto que visa a redução das
mortes por acidentes de trânsito.
A iniciativa partiu após a realiza-
ção de um estudo em parceria
com a Polícia Rodoviária Federal,
do número de vitimas envolvidas
em acidentes nas ruas e estradas
do município.

A pesquisa teve por base os
atendimentos a vítimas de aciden-
tes, realizados pelo HO. Em 2010
foram notificados 58 óbitos oriun-
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dos de acidentes de carro, moto,
atropelamentos e agressões.
“Hoje a maior causa de mortes
por doenças não transmissíveis
são os acidentes de trânsito”, re-
vela a coordenadora da Vigilância
Epidemiológica, Edelsa Mar-
chewicz.

O desafio de tentar reduzir
os índices – que ganham uma di-
mensão ainda maior quando so-
madas as vitimas que, apesar de
sobreviver aos acidentes, ficam
com seqüelas e traumas – levou
a vigilância a buscar junto ao Go-
verno Federal, recursos para de-

senvolver um projeto voltado a
alunos líderes de turmas. “Esses
estudantes são capacitados para
repassar, aos colegas, conheci-
mentos que adquirem durante os
encontros”, diz Edelsa.

O projeto teve início em fe-
vereiro passado e percorre as es-
colas com palestras sobre nor-
mas do trânsito, legislação e, dis-
tribuição de material educativo. A
parceria com o 10º BPM, coorde-
nação de trânsito, Samu e Polícia
Rodoviária Federal garante aos
estudantes, o acesso a informa-
ções colhidas em cada uma das

entidades que lidam diariamente
com vitimas e acidentes de trân-
sito.

Após as reuniões iniciais, é
realizado um monitoramente para
saber como o projeto está sendo
levado aos demais estudantes.
Outra etapa da proposta prevê a
participação dos alunos durante
blitz realizadas pela polícia mili-
tar. “Agora somos agentes trans-
missores, precisamos repassar o
que aprendemos aqui, com muita
responsabilidade”, fala Franciane
Paim, aluna do 3º ano da Escola
Herculano Faria.
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
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 CONVO-
CAR 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 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 22 de maio de 2011, em qualquer esta-
belecimento 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 Declara-
ções 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 declara-
ções. 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 Agri-
cultura 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 pro-
tocolo 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 Sindica-
tos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 28 de Abril de 2011.

Kátia Regina de Abreu
          Presidente
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