
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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OZIEL PARTICIPA DA APROVAÇÃO DO
NOVO CÓDIGO FLORESTAL

O Plenário da Câma-
ra Federal aprovou ontem
(25), por 274 votos a 184,
o texto do Novo Código
Florestal. O deputado fede-
ral Oziel Oliveira trabalhou
intensamente durante todas
as fases de tramitação do
projeto para que os agricul-
tores e meio ambiente con-
seguissem chegar a um con-
senso. 

Oziel lembrou que a
polêmica para a aprovação
era por conta de algum pon-
tos importantes como a
questão da reserva legal, a
definição do que é agricul-
tura familiar, a recomposi-
ção da reserva legal e a

moratória do
desmatamento.

Oziel frizou que a
questão da moratória do
desmatamento, que impedia
a abertura de novas área
para plantio e pecuária du-
rante um período de 5 anos,
foi uma luta vencida com a
ajuda das entidades repre-
sentativas do setor. “Diver-
sas entidades representativas
como Prefeituras, Associa-
ções, Sindicatos, Maçona-
ria, Câmara de Vereadores,
Fundações, dentre outros
órgãos, me procuraram en-
tão eu apresentei ao então
relator do Código Florestal,
deputado Aldo Rebelo

(PCdoB-SP), uma emenda
retirando desse artigo os
biomas cerrado e caatinga,
e toda a área abrangida pela
Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste”,
disse. 

Junto ao novo relator,
deputado Paulo Piau
(PMDB-MG), Oziel ajudou
a esclarecer pontos impor-
tantes sobre área que

abrange o cerrado baiano.
Como representante da
Bahia, ele esteve presente
nas discussões para garantir
que os agricultores tivessem
conforto para continuar pro-
duzindo com a segurança ju-
rídica necessária. Agora a
texto do Novo Código Flo-
restal segue para a sanção
da presidente Dilma Roussef.
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Kelly parabeniza Jusmari por indicação ao Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor

Kelly parabeniza
Jusmari por indicação ao
Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor

Nesta quarta-feira
(25), o Sebrae realizou ce-
rimônia para entrega do VII
Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor, no auditó-
rio da União dos Municípi-
os da Bahia (UPB), em Sal-
vador. A prefeita de Barrei-
ras, Jusmari Oliveira, ficou
entre os 15 finalistas, por
importantes programas im-
plantados pelo Governo
Cidade Mãe no município.

“Parabenizo a prefeita
Jusmari e toda a sua equipe
por este feito. Fico muito

feliz em vê-la entre os
finalistas do prêmio Sebrae.
Os projetos selecionados
elevam a autoestima da po-
pulação oestina, especial-
mente das mulheres de Bar-
reiras, proporcionando me-
lhor qualidade de vida para
o nosso povo por meio da
geração de emprego e ren-
da”, diz a deputada Kelly
Magalhães (PCdoB).

Entre os programas
selecionados pelo Sebrae
em Barreiras está o Servi-
ço de Inspeção Municipal
(SIM), da Secretaria de
Desenvolvimento Econômi-
co e Agronegócios, que re-
gulamenta a inspeção de

produtos de origem animal
e vegetal, garantindo a qua-
lidade de produtos destina-
dos ao consumo humano.

Outro selecionado, o
Programa Colmeia já bene-
ficiou 4,6 mil pessoas com
realização de oficinas de ar-
tesanato como de biojoias,
móveis, tecelagem, produ-
tos de couro, doces, bor-
dados, crochê, corte e cos-
tura e papel reciclado. O
Flores da Inclusão recebeu
mais R$ 200 mil de investi-
mentos para a realização de
cursos de capacitação e o
cultivo de flores e plantas
ornamentais nas áreas peri-
féricas do município.

O Prêmio Sebrae Pre-
feito Empreendedor reco-
nhece a capacidade admi-
nistrativa dos gestores que
elaboraram os melhores
projetos e implantaram
ações em favor do desen-
volvimento de micro e pe-
quenas empresas em seus
municípios.

Angela Natsumi
(DRT-BA 2065)

(71) 3115-4043 /
8240-0748

Assessoria de Co-
municação

www.kellymagalhaes.com.br
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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, 26 de abril de 2012.
Kátia Regina de Abreu Presidente
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Gritemos juntos: CHEGA DE VIOLÊNCIA!

Cada vez mais a sociedade barreirense encontra-se refém e aterrorizada por tamanha violência
que atormenta e intimida nossa população.

Diante do quadro de violência que aterroriza os barreirenses, a sociedade civil organizada,
por meio de representações de entidades como a Agência 10envolvimento, a Comissão Pela Paz e
a Pastoral da Juventude, conclama para uma ampla manifestação popular, a acontecer no dia 28 de
abril de 2012 (sábado próximo), às 09h, na Praça Castro Alves, Centro de Barreiras.

Ninguém pode fazer ‘vista grossa’ diante deste verdadeiro extermínio de jovens, crianças e
adultos que vem arrasando a nossa cidade!

Gritemos juntos: CHEGA DE VIOLÊNCIA!


