
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.
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Secretaria do Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços,
Mineração e Turismo quer promover o aumento do PIB de Barreiras
A atração de novas empresas
e indústrias é uma das metas
do secretário José Maria de

Albuquerque
A partir da Lei Municipal 984

de 20 de dezembro de 2011, a
Coordenação de Indústria
Comércio – Cincose - deu lugar
à Secretaria do Desenvolvimento
da Indústria, Comércio, Serviços,
Mineração e Turismo - SICMTUR.
O engenheiro agrônomo e então
coordenador geral da SICMTUR,
José Maria de Albuquerque Jr
assumiu o posto de secretário
desde o dia 13 de abril,
substituindo o então secretário,
Carlos Costa.
Já estruturada, a nova secretaria
está funcionando no prédio da
Prefeitura Municipal, no espaço
onde estava instalado o setor de
Tributos. Composta por uma
Coordenação de Indústria,
Comércio, Serviços e Mineração,
Coordenação de Formação e
Qualificação da Mão de Obra e,
Coordenação de Turismo a
secretaria está apta a atender
com agilidade, pessoas
interessadas em investir no
município.
“Vamos focar na atração de
indústrias para retomar o

crescimento. Atender bem àqueles que
queiram abrir uma empresa e,
principalmente, fazer o papel de
facilitador imediato destas pessoas,
agilizando os processos junto às
esferas estadual e federal. Isso
certamente irá melhorar a posição de
Barreiras no ranking baiano de Produto
Interno Bruto”, diz José Maria.
Dentre as ações previstas pelas
equipes da SICMTUR estão o
desenvolvimento do Plano de Ação da
Secretaria com metas de curto, médio

e longo prazos, a implantação da
Sala do Empreendedor com
incorporação à Rede SIM, do
Governo do Estado e da JUCEB,
o desenvolvimento do Programa
de Atração de Indústrias nas
cadeias produtivas espontâneas
e, fomento às demais cadeias
produtivas. Está ainda no rol de
metas, a criação do perfil
geosocioeconômico de Barreiras.
O telefone de contato da
SICMTUR é 77.3614-7132
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2012

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 – CSR, em atendi-
mento 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 2012, 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 2012,
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 contribu-
intes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, 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 2ª via direta-
mente à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da
data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da
CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamen-
to e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebi-
mento 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 reali-
zado 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 sis-
tema 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, 24 de abril de 2012.
Kátia Regina de Abreu Presidente
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Prefeitura de Barreiras inaugura Centro Social
na Vila Nova

A comunidade do Bairro
Vila Nova pode comemorar na
noite desta segunda-feira, 23, a
inauguração do Centro Social
que foi todo reconstruído para
funcionar com anexo da Escola
Municipal Anjo Querubim. Um
novo muro foi construído,
salas, banheiros e quadra foram
recuperados, a conquista foi
comemorada pela população

com apresentações artísticas.
Uma parceria entre a Diocese e
o Governo Cidade Mãe
garantiu a utilização do novo
espaço. “Hoje os nossos
alunos têm educação de
qualidade, estamos trabalhando
também para dar boa
infraestrutura às escolas, estou
muito feliz com a inauguração,
ela é mais passo para o

desenvolvimento de Barreiras”,
disse a prefeita de Barreiras
Jusmari Oliveira.
Os alunos da escola Anjo
Querubim fizeram questão de
participar do evento com
apresentação de coral e desfile
de roupas feitas com produtos
recicláveis.
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Bosco Fernandes é nomeado
Secretário de Cultura e Esportes

de Barreiras
Com o objetivo de fortalecer as atividades culturais

e esportivas em Barreiras, o Governo Cidade Mãe
nomeou Bosco Fernandes, ex-coordenador do
Departamento de Cultura, como Secretário de Cultura e
Esportes do município. A cerimônia de posse ocorreu na
última sexta-feira, 20, no gabinete da Prefeitura.
O trabalho do Departamento de Cultura vem se
destacando desde 2009, a nomeação do novo secretário
vem para reforçar este trabalho de valorização e dar mais
apoio também ao esporte. “Estamos fazendo todos os
anos, um Carnaval Cultural lindo que reúne público de
todas as idades, abrimos o Centro Cultural para
espetáculos teatrais de todo o Brasil, demos um novo
fôlego à cultura em Barreiras”, disse a prefeita Jusmari
Oliveira.
Segundo Bosco, este é um momento de organização da
nova secretaria. “Estamos trabalhando em um diagnóstico
do esporte e da cultura, logo criaremos um plano de gestão
para início dos trabalhos”, disse o secretário de cultura e
esportes.

Polícia encontra corpo esquartejado em Barreiras
Texto e fotos Eduardo Lena

A Polícia Civil encontrou nas
águas do rio Grande, em Barreiras,
Oeste da Bahia, na área pertencente a
UFBA, o corpo de um homem total-
mente esquartejado. Segundo o del-
gado Arnaldo Monte, pescadores en-
contraram o corpo por volta das 08h
no momento em que entraram no rio
para tomar banho.

Algumas horas antes, após de-
núncia anônima feita no 190 por volta
das 06h30 de hoje, 24, informou a
existência de uma cabeça de um ho-
mem com idade entre 25 e 30 anos,
num canal de esgoto nas proximida-
des do Colégio Batista Barreiras. Com
isso, a polícia confirmou que a cabeça
encontrada na manhã de hoje, perten-
ce ao corpo achado no rio Grande.

O corpo estava despido, total-
mente esquartejado, com os braços
amputados na altura dos ombros e as
pernas decepadas na região do joe-
lho. A vítima ainda apresentava um
corte de aproximadamente 40 cm na
região da barriga, por onde as vísce-
ras estavam expostas e duas facadas
nas costas, região dos rins.

O crime ocorreu por vingança,
segundo as investigações, uma vez que
o corpo foi esquartejado e as parte dis-
pensadas em locais diferentes. O corpo
foi encontrado distante 1,2 KM de onde
estava a cabeça.

Policiais Militares estão no Com-
plexo Policial de Barreiras e confirma-
ram que o corpo seria do PM Renato,
lotado em Luís Eduardo Magalhães.


