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Unidades de Saúde de Luís Eduardo Magalhães recebem avaliação 
acima da média no PMAQ-AB

Das oito Unidades Estratégia Saúde da Família (ESF) de Luís 
Eduardo Magalhães avaliadas no Programa Nacional de Melho-
rias do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) 
quatro receberam avaliação “acima da média” e quatro “muito 
acima da média”. O PMAQ é um programa de âmbito nacional 
lançado no ano de 2011 pelo Ministério da Saúde, com objeti-
vo de ampliar a capacidade de se ofertar serviços que assegurem 
maior acesso e qualidade no atendimento de Atenção Básica das 
unidades de saúde.
As unidades ESF que receberam avaliação “acima da média” são: 
Vereda Tropical, Oswaldo Cruz, Mimoso I e Dr. Luis Gustavo 
Rosa Ferreira; “muito acima da média”, as unidades Moacir Mar-
chezan, Jardim das Acácias, Oscar Doerner e Buritis. Também 
foram avaliadas no PMAQ as equipes de saúde bucal destas uni-
dades, todas com notas acima ou muito acima da média.
Para o prefeito Humberto Santa Cruz o compromisso com a me-
lhoria da qualidade deve ser permanentemente reforçado. “De-
senvolver e aperfeiçoar iniciativas mais adequadas aos novos de-
safios impostos pela realidade local é algo que temos como meta 
para o atendimento das ESFs do nosso município”, observou.
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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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Muquém do São Francisco, 17 de Dezembro de 2014.

Oficio GAB n° 072/2014

EXMO SR. OSMAR GASPAR DE SENA
MD. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – BAHIA

Senhor Presidente,

Registramos o recebimento do oficio n° 107/2014 datado de 01 de outubro de 

2014, contudo só foi entregue a Prefeitura no dia 12 de dezembro de 2014 conforme se 

comprova no AR dos correios que segue apenso. O referido solicita abertura de créditos 

suplementares destinados às dotações do Legislativo Municipal para o mês de 

OUTUBRO de 2014, fazendo referência a Lei Orçamentária Anual e a autorização 

Judicial. Diante dos fatos é indispensável discorrermos sobre alguns pontos, vejamos:

- A Lei Orçamentária Anual n° 20/2014 dispõe no art. 5°, inciso I – c, de autorização 
para abertura de créditos por anulação no percentual de 5%, sendo tal percentual já 
utilizado em créditos abertos durante o exercício de 2014, não havendo mais saldo 
para tal. Ressaltando que diversas foram as nossas tentativas junto ao Legislativo 
Municipal para aumento do percentual de autorização para créditos, sendo em vão 
nossos pedidos.

- A autorização judicial citada no oficio, foi expedida em 24 de novembro de 2014 
mediante processo n° 0000940-56.2014.805.0099, a citada decisão, determinava ao 
Legislativo que em 72 horas fossem tomadas medidas para aprovar a autorização de 
abertura de créditos no percentual de 20% do orçamento, sendo que a medida teria 
força de autorização legislativa após o prazo transcorrido, ou seja, a partir de 27 de 
Novembro de 2014, a autorização para abertura de créditos por anulação passaria a 
ter como limite 20% do orçamento.

- Conforme já citado obtivemos autorização para abertura de créditos via ação judicial 
a partir de 27 de novembro de 2014, não havendo assim possibilidade de retroagir para 
abertura de créditos com data de outubro de 2014 conforme pedido feito pela Câmara 
protocolado em 12/12/2014, ademais, não cabe ao Legislativo abrir créditos 
suplementares, sendo tal feita de competência do Executivo conforme prevê o art. 42 da 
Lei n° 4.320/64.
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- O Legislativo descumpriu o prazo previsto na legislação em vigor, onde deveria 
enviar ao Executivo o balancete de outubro para ser incorporado até 20 de novembro 
de 2014, sendo o mesmo enviado em 12 de dezembro de 2014, já com abertura dos 
créditos suplementares em outubro sem qualquer autorização do Executivo ou mesmo 
respaldo legal, uma vez que em outubro de 2014 não havia mais saldo referente à
autorização da LOA de 5% para abertura de créditos, tão pouco havia determinação 
via ação judicial para abertura dos créditos, ou seja, o Legislativo abriu créditos 
suplementares infringindo os art. 42 e 43 da Lei n° 4.320/64.

- Ficou evidenciado que o Legislativo realizou despesas sem a existência de saldos 
orçamentários compatíveis, pautando essas despesas em abertura de créditos 
suplementares inexistentes em outubro de 2014, e que não há qualquer possibilidade de 
retroagir mediante a autorização judicial para abertura de créditos a partir de 
27/11/2014.

Diante de todas justificativas expostas, e da documentação comprobatória em 

anexo, reafirmamos a impossibilidade legal de concedermos a abertura dos créditos ora 

requeridos pelo Legislativo, destacando que consolidaremos o balancete do Legislativo 

as peças contábeis do Executivo, porém, sem efetuar os registros dos créditos abertos 

indevidamente, ao tempo que enviaremos o presente e as comparações ao TCM para 

averiguação dos fatos, bem como daremos publicidade aos relatos.

Cordialmente,

Márcio Cesare Rodrigues Mariano
Prefeito Municipal


