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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Buritirama 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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CGC. 13.234.000/0001 – 06
Licitação Modalidade Tomada de
Preços n.º002/2010
Aviso de Homologação e Adjudicação
Por ter sido renunciado expressamente pelos licitantes o direito ao prazo para interposição
de recursos, quanto ao resultado da mesma, torna-se público a homologação do procedimento
licitatório em épigrafe e a adjudicação do objeto
à empresas MF ALIMENTOS INSDUSTRIAIS
LTDA., CNPJ. nº 08.299.005/0001-79, vencedora do LOTE II – Gêneros Não Perecíveis com o
valor global de R$ 558.372,40 (quinhentos e
cinquenta e oito mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), para o período licitado;
nas condições apresentadas. Buritirama, 22 de
Abril de 2010 – OSLINDO JACOBINA DE
ALMEIDA - Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 098/2010
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BURITIRAMA
CONTRATADA:
MF
ALIMENTOS
INSDUSTRIAIS LTDA., CNPJ n.º 08.299.005/
0001-79, Contrato n.º098 de 22/04/2010;

Vigência: 11(onze) meses, OBJETO: a aquisição
de hortifrutigranjeiros, pães, carnes e outros
gêneros alimentícios, para merenda escolar,
creche, Unidades de Saúde e outras secretarias
deste Município. Valor Global de R$ 558.372,40
- Regime de Execução: Empreitada por Preço
Global.
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA
O
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
BURITIRAMA, ESTADO DA BAHIA, OSLINDO
JACOBINA , após receber o oficio da Comissão Permanente de Licitação sobre o resultado da Tomada de
Preços n.º 002/2010, declara que o LOTE I – Gêneros
Perecíveis da licitação em tela foi DESERTA. BuritiramaBa, 22 de Abril de 2010. OSLINDO JACOBINA DE
ALMEIDA - Prefeito Municipal

Página 02

Barreiras,29 de abril de 2010

ATOS OFICIAIS

Salvador, 29 de abril de 2010.

Incra/BA negocia R$ 50 milhões para ampliar a obtenção de terras em novo modelo de reforma agrária

O superintendente regional do Incra, na Bahia, Luiz
Gugé Santos Fernandes, está reunido, neste momento, com
o Presidente do Incra, Rolf Hackbart, em Brasília. A principal questão do encontro trata da negociação de um convênio com o Governo da Bahia que irá ampliar a capacidade
de obtenção de terras. A expectativa é de que sejam aplicados, inicialmente, R$ 50 milhões para a aquisição de imóveis rurais e na excução de obras de infraestrutura de assentamentos.
De acordo com Gugé, a reunião busca ainda ao atendimento de demandas do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST) que ocupada a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri), desde a terça-feira (27). “Com o resultado dessa reunião, vamos ne-

gociar com o movimento a desocupação da Seagri”, afirma.
O convênio estabelece um novo modelo de obtenção de terras na Bahia. Neste modelo, que já vem sendo
adotado nos estados de Sergipe e São Paulo, o Governo
do Estado decreta os imóveis rurais como de interesse público e o Incra repassa o recursos para a aquisição do imóvel rural. “Desta forma, iremos dispor, de forma significativa, de mais terras para a reforma agrária na Bahia”.
O Incra/BA soma 41.255 famílias beneficiadas
pela reforma agrária, em áreas de 1,7 milhões de hectares. Ainda assim, existe uma demanda estimada de
25 mil famílias que necessitam do Programa Nacional
de Reforma Agrária para terem acesso a terra.

Para mais informações:
Cíntia Melo
Jornalista Responsável – DRT 1816/BA
Assessora de Comunicação Social
Incra/BA
Tel.: 71 3505-5308 – 9974-1870

Colegiado Territorial da Bacia do Rio Grande
Secretaria Estadual de Planejamento – SEPLAN
Superintendência de Agricultura Familiar – SUAF
EBDA – Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola
S.A

CONVITE
A EBDA – Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A.
e o Colegiado Territorial da
Bacia do Rio Grande, convidam Vossa Senhoria para participar
juntamente com o Exmo.Sr.
Governador Jaques Wagner, no Município de Angical, dia 01/
05/2010 (sábado) às 09:00,
da Assinatura das Autorizações das Ordens de Serviço,
abaixo relacionadas:
•
Restauração da BA 465, de Angical ao Distrito de
Missão de Aricobé.
•
Perfuração de Poços “Programa Água para Todos”;
•
Pavimentação do Bairro Santana em Angical.
Atenciosamente,
Carlos Augusto Araújo Santos
Coordenador do Núcleo Executivo do Território
MAIS INFORMAÇÕES:
77 3611-4354 / 36117931 (EBDA)
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EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2010
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 Decretolei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, 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 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 2010, devida
por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis
à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de
2010, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A
falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima 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 Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, repassadas
à CNA pela Receita Federal do Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1.996, e estão sendo 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, os contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda via
diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis
antes da data do vencimento. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e 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, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá
ser realizado pelo contribuinte, via correio ou entregue na sede da CNA ou da Federação da
Agricultura do Estado. 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, 29 de abril de 2010.
Kátia Regina de Abreu
Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Prefeitura é solidária ao Dia Nacional da Educação
Por Nádia Borges
A Prefeitura de Barreiras apóia a reivindicação dos professores e profissionais da educação realizada em todo o Brasil hoje, 28. “É uma forma legal dos
educadores lutarem pelos seus direitos, somos solidários à categoria”, destaca a
prefeita Jusmari Oliveira.
O apoio do poder público municipal ao movimento vai desde a liberação
das aulas no dia de hoje, até a disponibilidade em receber os representantes da
categoria.
Conforme destaca a coordenadora de planejamento e administração, Izolda
Maia, a prefeitura está buscando o cumprimento de todas as reivindicações da
classe. “Desde junho do ano passado foi criada uma lei municipal, em consonância à federal, concedendo um aumento de 20,2% e reajustando os salários dos
professores. A questão de funcionários que alegam salários atrasados, a prefeita,
pessoalmente quer conversar com essas pessoas e saber o que está acontecendo, uma vez que o repasse para as empresas terceirizadas está sendo cumprido”,
finaliza.

Trânsito livre na Ponte da Prainha
Continuam em execução as obras para melhorar a estrutura da Ponte da Prainha, que dá acesso
à Universidade Federal da Bahia – UFBA e a diversas comunidades rurais. O Trânsito no local está
liberado.
Por Yonara Alves
Fotos: Ronaldo Carvalho

Com tráfego já normalizado, a ponte da Prainha foi toda
reformada para atender à demanda das comunidades rurais e
estudantes da UFBA de Barreiras. Na tarde desta quarta-feira,
28, uma equipe da Secretaria de
Infraestrutura do Governo Cidade Mãe executou a troca de tábuas da ponte, alinhamento, instalação do guarda-corpo e guarda-rodas.

S egundo

Ponte prainha em Barreiras

o secretário
municipal de Infraestrutura,
José Alves, a ponte é segura e
atenderá muito bem à demanda
local sem necessidade de interdição. “Foi feito um trabalho
muito sério de recuperação e reforço da estrutura da ponte da
Prainha. Todas as melhorias

apontadas em relatório pelo
CREA foram feitas”, explicou.

Além das melhorias na
ponte, no início de março, a estrada de acesso à UFBA recebeu obras de drenagem, alargamento e encascalhamento. O
projeto de uma nova ponte está
em processo de licitação sob a
responsabilidade do Departamento de Infraestrutura de
Transportes da Bahia - DERBA.

“Nós não poderíamos
deixar de atender aos anseios da
comunidade, seja na zona urbana ou rural. Todos os dias, pessoas passam por ali de carro,
ônibus ou carroça, tudo que for
do nosso alcance para garantir
a segurança das pessoas será

”

feito , comentou a prefeita
Jusmari Oliveira.
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