
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Momentos de lazer e diversão marcam 
encerramento das atividades do CRAS

Para encerrar as atividades e grupos de convivência do Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS deste ano foi realizado 
na manhã desta terça-feira, 16 no CESD, um encontro que con-
tou com a presença da coordenadora Fabiane Martins, equipe 
técnica e usuários dos serviços oferecidos pelo CRAS.
O evento foi marcado por musicas, atividades culturais e esporti-
vas, como  brincadeiras, dinâmicas, apresentação do coral, kara-
tê, xadrez e futebol. No espaço, ainda foram montados brinque-
dos que completou a diversão da criançada, além da distribuição 
de frutas, cachorro quente, refrigerantes, guloseimas e brindes.
Atualmente o CRAS conta com os projetos Arte em Jogo, voltado 
ao público infantil, o Ser Mulher, para as mulheres e o projeto 
Atividade direcionado aos idosos e  ainda assiste cerca de 500 
famílias residentes dos bairros vulneráveis da cidade que partici-
pam de diversas atividades e do grupo de convivência.
O Arte em Jogo conta com 300 crianças que estão inseridos nas 
aulas de canto, xadrez, futebol, futsal e karatê."Me diverti muito 
com esta festa, pois, tem brincadeiras e doces, e também é um 
momento para mostramos o que aprendemos durante as aulas 
no CRAS. Eu me sinto feliz e orgulhoso de participar das ativida-
des, por que quando não estou na escola, estou lá e daí não tenho 
tempo para ficar na rua e ainda aprendo alguma coisa útil", disse 
o usuário David Lucas Silva, de oito anos.
De acordo com a coordenadora, Fabiane Martins, o objetivo do 
evento foi proporcionar a interação, diversão e o lazer entre os 
participantes. "Durante todo o ano promovemos nossas ativida-
de e este é um momento de mostrar à soaciedade as nossas pro-
duções e o potencial de cada pessoa usuária dos nossos serviços", 
destacou.
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2015 

 
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 1971, que dispõe 
sobre a arrecadação da 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 jurídicas, que possuem 
imóvel rural, com ou sem empregados 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, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei 
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento  da CSR deverá 
ocorrer, impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2015, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta 
do recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento 
(31 de janeiro de 2015), 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 Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – 
ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, 
remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a 
SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de 
Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, 
diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem 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. 
Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e cobrança da 
Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo 
de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada 
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, 
Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, 
ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. 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, 09 de novembro de 2014.  

 
Kátia Regina de Abreu 
          Presidente 
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Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PP Nº 015/2014 

O Município de Serra Dourada - Estado da Bahia através de sua Comissão de Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeada pelo Decreto 
nº 001/2014, divulga aos interessados o resultado de julgamento de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 015/2014, objeto: 
Contratação de empresas que possuam softwares para atendimento a Lei de Acesso à Informação de n.º 12.527/2011 e legislações 
correlatas, e publicações de atos administrativos nos Diários Oficiais do Estado da Bahia, em Jornais de Grande Circulação,  Diário 
Oficial da União e Jornal de Circulação Regional para atender as necessidades do Município de Serra Dourada/BA. Empresas vence-
doras: Lote 01 - Instituto Municipal de Administração Pública CNPJ sob nº 05.277.208/0001-76, valor  global R$ 50.090,00. Lote 02 
- Késia Sousa Neres - ME,  CNPJ sob o n.º 07.053.173/0001-17, valor  global 12.000,00, para um período de 12 meses. Informações e 
demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.serradourada.ba.gov.
br - Serra Dourada - Bahia, 02 de Dezembro de 2014. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro.
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ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE CORIBE  

 
Município de Coribe 

CNPJ n.º 13.912.084/0001-81 
 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2014. 
 

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, e Lei n.º 
8.666/93 e alterações, quando da realização do pregão presencial para aquisição de gás GLP e botijão vazio 
para o Município de Coribe, cuja data de abertura estava prevista para o dia 08/12/2014 às 08hs00min, foi 
declarada deserta por não acudirem interessados. 
 
Coribe - Bahia, 15 de dezembro de 2014. 
 
Gesandro Soares de Carvalho 
Pregoeiro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Esta edição encontra-se no site: www.coribe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Coribe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6ULY1TSC/RDBJD8KKHSGSA

Terça-feira
16 de Dezembro de 2014
2 - Ano VII - Nº 504

Licitações
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Esta edição encontra-se no site: www.ibotirama.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ibotirama

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OBN8GAC8VSRSSNNFN/CK7G

Sexta-feira
12 de Dezembro de 2014
2 - Ano VII - Nº 1410

 
     

 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Ibotirama 
Praça Ives de Oliveira, nº 78 – Centro. 

(77) 3698-1512 
www.ibotirama.ba.io.org.br 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO N° 154/2014, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
“TORNA SEM EFEITOS AS 
DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 
152/2014, DE 10 DE DEZEMBRO 
DE 2014”. 
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais e, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1°. Torna sem efeitos as disposições do Decreto nº 152/2014, de 10  
de dezembro de 2014. 
 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibotirama-Ba, em 12 de dezembro de 2014. 

 
 
 
 

CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA 
 - Prefeito Municipal - 

 

Decretos


