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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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TV Câmara de Barreiras valoriza 
artistas da terra

ASCOM – Câmara Municipal de Barreiras

A TV Câmara de Barreiras iniciou suas atividades em caráter 
experimental em 17 de novembro de 2015 transmitindo as ses-
sões legislativas e testando propostas de formatos e conteúdos. 
Está em processo de criação de uma programação diferenciada e 
independente e vem conquistando a simpatia e audiência local.
Com pouco tempo de existência a TV já mostrou a que veio, 
embora esteja em funcionamento há poucos meses e em caráter 
experimental quanto à produção de conteúdos, o canal já possui 
uma programação própria transmitida no período de 24 horas 
com conteúdo inteligente e de produção local. Além dessa pro-
posta pioneira na cidade e região quanto ao formato, também 
veicula materiais de intercambio e parceria com outras TVs Câ-
mara.
A Câmara Municipal de Barreiras através da TV Câmara já é 
palco de destaque para os artistas da cidade e região. É inédito 
termos um canal público de televisão, com sinal aberto que além 
de transmitir as ações do Poder Legislativo, sendo um importan-
te veículo de informação, dá espaço para produção cultural local 
valorizando a identidade regional.
Temos uma produção cultural local riquíssima, no entanto, mui-
tos dos nossos artistas não encontram espaço para visibilidade 
na mídia televisiva. E esses artistas que não tem condições de in-
vestir em divulgação não encontram obstáculos para chegar até a 
TV pública. O canal está de portas abertas para exibir a produção 
artística da nossa terra de forma gratuita, o que ainda possibilita 
a descoberta de novos talentos.
Além da exibição de clips musicais ao longo da programação, 
atualmente está em destaque o programa de entrevistas “Bar-
reiras Minha Terra”, apresentado por Pablo Rodrigo e que por 
enquanto está focado na música, já recebeu nomes como; Deniel 
Velutti, Luciana Lynn, Coração do Brasil, Isaías Cardoso e Cris-
tiane, Adriano Casanova, Gustavo Braga, Ilson Santos e Lucas 
Senzalla.

Edital de Convocação

 Senhor Prefeito,
 
A UMOB – União dos Municípios do Oeste da Bahia, o CIS - 
Consórcio Intermunicipal de Saúde e o CONSID - Consórcio 
Multifinalitário cumprindo disposto nos Estatutos, convida Vos-
sa Excelência para a Assembleia Geral, que será realizada no na 
sede da UMOB, no próximo dia 13 de Abril de 2016, quarta-
-feira, com a seguida ordem do dia:
 
1.      Apresentação dos Projetos Protocolados em Salvador;
2.      Visão do TCM em relação gastos com pessoal e repasse de 
recursos aos Consórcios - Fernando Esquivel;
3.      Advogado Ademir Ismerim/ Processo Eleitoral;
4.      Assuntos Gerais;

Assembléia será realizada na data proposta com primeira cha-
mada para as 08h30min e segunda chamada as 09h00, na Praça 
Landulfo Alves, n° 99, Centro, Barreiras, BA/ umob@hotmail.
com/(77)3613-3858/98853-5171.

Barreiras, 12 de abril de 2016.

UMOB- UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA
José Marcelo Silveira Mariani– Presidente
CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Humberto Santa Cruz - Presidente
CONSID- CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO
Jose Marcelo Silveira Mariani - Presidente 
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO DE 2016 

 
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 
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 físicas, 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 2016, 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 22 de maio de 2016, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de 
recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio 
de 2016), 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 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. Eventual impugnação administrativa contra o 
lançamento e a 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,  12 de abril de 2016. 
 
 

João Martins da Silva Júnior  
Presidente da CNA 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
Av. FAUSTINO DE QUEIROZ S/N – CENTRO – FONE/FAX: (77) 3687-2112 
CNPJ: 13.812.144/0001-94 – CEP: 47.730.000 – CANÁPOLIS - BA 

PORTARIA Nº 023/2016 
DE 12 De Abril de 2016 

 
   
 
         O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais e; 
 
 
 CONSIDERANDO o Artigo 53, da Lei Municipal Nº 017/2006, 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais; 
 
 CONSIDERANDO o Requerimento do Servidor Sr. HÉLIO GILVAN DOS 
SANTOS, protocolado em 12 de Abril de 2016, solicitando Licença 
Prêmio; 
 
 
 
          RESOLVE:  
 
 
 

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio ao funcionário Sr. HÉLIO GILVAN 
DOS SANTOS, Agente de Tributos, por um período de três (03) meses, 
tendo início em 01 de Junho de 2016, e finalizando em 29 de Agosto de 
2016, com fundamento no Capítulo I, Seção II, Art. 53 da Lei nº 017 de 
23 de Maio de 2006 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais. 
 
          Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando – se as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito, em 12 de Abril de 2016. 
 
 

   
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

Página 04Barreiras, 12 de abril de 2016

segunda-feira, 11 de abril de 2016  |  Ano IV - Edição nº 00427 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 008

Prefeitura Municipal de Buritirama

TERRAE  ET  VITAE  
Estado da Bahia  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ. 13.234.000/0001 – 06 

 
RESUMOS DE CONTRATOS 

 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CONTRATADA: LAPIS E BORRACHA LTDA - ME, CNPJ nº 42.234.559/0001-26, Contrato 
nº 043/2016 de 16/03/2016, Vigência: 291 (duzentos e noventa e um) dias, findando se em 
31/12/2016, OBJETO: O fornecimento de material de papelaria, conforme descrito no Edital 
da Tomada de Preços n.º005/2016, devendo ser entregue de forma parcial. Valor Global é 
de R$ 45.324,50 (Quarenta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) 
- Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIRAMA 
CONTRATADA: LAPIS E BORRACHA LTDA - ME, CNPJ nº 42.234.559/0001-26, Contrato 
nº 043.1/2016 de 16/03/2016, Vigência: 291 (duzentos e noventa e um) dias, findando se em 
31/12/2016, OBJETO: O fornecimento de material de papelaria, conforme descrito no Edital 
da Tomada de Preços n.º005/2016, devendo ser entregue de forma parcial, para atender as 
necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIRAMA. Valor Global é de R$ 
19.455,25 (Dezenove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) - 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BURITIRAMA 
CONTRATADA: LAPIS E BORRACHA LTDA - ME, CNPJ nº 42.234.559/0001-26, Contrato 
nº 043.2/2016 de 16/03/2016, Vigência: 291 (duzentos e noventa e um) dias, findando se em 
31/12/2016, OBJETO: O fornecimento de material de papelaria, conforme descrito no Edital 
da Tomada de Preços n.º005/2016, devendo ser entregue de forma parcial, para atender as 
necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BURITIRAMA. Valor 
Global é de R$ 27.894,00 (vinte e sete mil e oitocentos e noventa e quatro reais) - Regime 
de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
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