
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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Conferência Infantojuvenil pelo Meio Am-
biente movimenta escolas de São Desidério

Escolas de São Desidério foram convidadas a participar da Con-
ferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, uma proposta do 
Governo Federal, que no município tem a parceria da Secretaria 
de Educação (SEDUC) por meio das escolas municipais e Se-
cretaria de Meio Ambiente e Turismo (SEMATUR). Durante a 
terça-feira 10, foi a vez dos alunos da Escola Municipal Presi-
dente Castelo Branco realizar a conferência, com o objetivo de 
promover estudos e debates voltados para o uso racional da água 
dentro da escola, em casa e na sociedade.
A partir do tema geral da conferência “A água”, cada uma das 
salas ficou responsável para escolher um delegado e um relator e 
desenvolver o estudo de subtemas como, “A importância da água 
para o corpo humano”, “O ciclo da água na natureza” e “A es-
cassez de água no Brasil”. “Os alunos são os protagonistas dessa 
Conferência. São eles que debatem o assunto em sala e a partir 
da conferência, a escola desenvolve um projeto sobre “O uso ra-
cional da água dentro da escola”, explicou o coordenador Jason 
Lopes.
Participam da Conferência estudantes do 6º ao 9º ano. A estu-
dante e delegada da turma do 7º Ano, Heloisa dos Santos Alves, 
afirma que é interessante a iniciativa de uma conferência dentro 
da escola. “Podemos mostrar o nosso conhecimento sobre a água 
que é um bem que não dura para sempre. E a conferência é um 
meio para mostrar às pessoas que cada um precisa fazer sua par-
te. Vou fazer minha!”.
As melhores propostas formalizadas por salas serão eleitas jun-
tamente com um delegado, que irá representar a escola na Con-
ferência Municipal, prevista para acontecer até 23 de abril e a 
Conferência Estadual deverá ocorrer entre 07 e 09 de maio. Já a 
Conferência Nacional acontecerá entre 15 a 19 de junho.
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO DE 2018 

 
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 2018, 
em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da 
CLT O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. 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 8º 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 poderá 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.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à 
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 enviado 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,  10 de abril de 2018. 
 
 

João Martins da Silva Júnior  
Presidente da Confederação  
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SÃO FÉLIX DO CORIBE 
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Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D144-663E-803F-482F.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 
 ESTADO DA BAHIA  

Praça da Bandeira, s/nº, Centro, Cotegipe-Ba - CEP: 47.900-000  
Tel.: (77) 3621-2424 - email: prefeituracotegipeba@gmail.com 

CNPJ: 13.654.892/0001-96 
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PREGÃO PRESENCIAL 009/2018 
PROCESSO ADM Nº. 0037/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 009/2018; TIPO: Menor Preço Global; 
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da 
Prefeitura de Cotegipe, Estado da Bahia. Credenciamento das empresas: dia 
03/05/2018às 08h00; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitações, da Prefeitura 
Municipal de Cotegipe, à Pç. Da Bandeira, S/N, Centro, Cotegipe, BA; 
TELEFONES: Fone: (77) 3621-2424; Local de Retirada do Edital:  no endereço 
eletrônico licitacao-cotegipe@outlook.com ou PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COTEGIPE-BA, no endereço acima. 
 
 

Cotegipe, Ba – 10 de abril de 2018 
 
 
 

EDIMAR MARÇAL DE JESUS 
PREGOEIRO 

Port. nº 124/2017 
 


