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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
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mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Prefeito de Riachão das Neves tem diploma cassado 

Uma decisão da justiça deve alterar o ce-
nário político numa importante cidade da 
região oeste, Riachão das Neves. Através 
de uma Ação de Impugnação de Mandato, 
Hamilton Lima teve seu diploma cassado 
e a juíza Marlise Freire Alvarengadeter-
minou a diplomação do segundo coloca-
do nas eleições 2012, Miguel Crisóstomo 
(PSC) .
Com a decisão, o segundo colocado, deve 
assumir a prefeitura da cidade nos próxi-
mos quatro dias.
De acordo com informações de Miguel, 
em entrevista ao Programa “Caso de Po-
lítica”, na rádio Nova FM, em Barreiras, 
foi julgada a liminar em Salvador, a qual 
amparava a diplomação e posse do prefei-
to Hamilton Lima e nesta quarta-feira, 10, 
saiu a decisão da juíza eleitoral de Riachão 
das Neves.
“A gente acredita que seja o mais rápido 
possível. Estamos aguardando o parecer 
da justiça de maneira equilibrada e que 
o município tome um novo rumo, e nada 

mais justo do que colocar quem realmente 
disputou as eleições 2012”, disse Miguel.
A ação em Riachão se dá por conta da fi-
cha limpa, o ex-prefeito Antônio Américo 
(pai de Hamilton) teve conta rejeitada no 
Tribunal de Contas da União. “Ele era fi-
cha suja e segurou a candidatura, quando 
não deu mais indicou o filho, portanto a 
população não votou no filho e sim nele”, 
afirmou Miguel.
Miguel afirma ainda está preparado, in-
clusive montando equipe de governo. “Já 
estamos preparando a nossa equipe de 
governo para assumir a administração 
municipal de Riachão. Esse tempo todo 
tivemos fé, acreditamos na justiça”.
Vale ressaltar que a decisão é monocrática 
e de primeira instância cabendo recurso a 
mais duas esferas do judiciário. Em con-
tato com a imprensa barreirense, Dr. Ha-
milton garantiu que recorrerá da decisão 
judicial, até porque a legislação permite 
substituir candidatos às vésperas da elei-
ção.
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO DE 2013 

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 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, proprietários ou não, que trabalhem individualmente ou em regime 
de economia familiar, e/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 2013, devida por 
força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, 
aplicáveis à espécie. O recolhimento do tributo deverá ser efetuado impreterivelmente até 
o dia 22 de maio de 2013, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional 
de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, 
até a data de vencimento 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 
respectivas Declarações quando o recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade 
Territorial Rural – ITR e repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
SRFB, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1.996, c.c o Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB, 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, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, 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 lançamento e a 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 Antonio 
Ernesto de Salvo (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 
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, 08 de abril de 2013. 

Kátia Regina de Abreu 
Presidente
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Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2013

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 011/2013, tendo como objeto: Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos 
sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito de Mariquita, interior do Município de Tabocas do Brejo 
Velho, conforme descrito no Anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado, à empresa SOUZA E BOMFIM LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.715.767/0001-50, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 01 de Abril de 2013. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.
CONTRATADO: Danilo dos Santos Cavalcante Machado, inscrito no CPF sob o nº 030.258.485-45, e RG nº 138.971.8972 SSP/BA 
- Contrato nº 053 de 01/03/2013 – Valor Global R$ 4.850,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), para o período contratado. 
Vigência: até o dia 31/03/2013 - OBJETO – Serviços de Manutenção e Reparos de Computadores e Impressoras, das Secretarias de 
Administração, Finanças, Assistência Social, Educação e Saúde, no período de 01/03 à 31/03/2013, conforme planilha anexa. Tabocas 
do Brejo Velho – Bahia, 01 de Março de 2013. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Carta Convite nº. 002/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – BA, por sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº. 
020/2012 torna público que, fará realizar licitação na modalidade Carta Convite nº. 002/2013, no dia 20 de março de 2013, às 15:00h, 
que tem como objeto a aquisição de material de uso odontológico, medicamentos e material de uso médico hospitalar para atender 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Instrumento Convocatório na sede da Prefeitura, situada na Av. Faustino de Queiroz, 
s/n, Alto Formoso, Canápolis – BA. Fone: (77) 3687-2112.
Carlos Heliaszar Lima Diniz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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 “Augusto Cézar Dias Fontes – Fazenda Embiraçu,
CEI 31.590.060.488-2 declara que o contrato de trabalho
com o Sr. Aureliano Oliveira de Souza, portador da CTPS
n 0019153, Serie 00024, foi extinto desde 30/11/2012, por
justa causa aplicável ao trabalhador, por abandono de
emprego, na forma do artigo 482, letra”I”. da CLT”.

ABANDONO DE EMPREGO


