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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Barreiras e Prefeitura
Municipal de Ibotirama pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população docu-

mentos diversos para a devida prestação de  contas.

POLÍCIA MILITAR DA
BAHIA

DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE DE IMPRENSA

NOTA PARA A IMPRENSA Nº 191

17/12/09
PM convoca alunos soldados

para curso de formação

A Polícia Militar, através
do seu comando, torna público
resultado final dos Exames Pré-
admissionais, ao Curso para o
provimento do Cargo de Aluno
Soldado 2008, ao tempo em que
convoca os candidatos aptos/
indicados, por ordem de
classificação, por Cargo/Quadro
de Praças, Região – Município/
Sede e Sexo, dentro do número
de vagas, a comparecer, no dia
21 de dezembro de 2009, às 8
horas, para o ato de matrícula e
instrução acerca do curso, nos
locais de apresentação
constantes no Diário oficial do
Estado n.º 20.156,  de  17/12/
2009.

Departamento de Comunicação Social
Unidade de Imprensa
71-3117-4480 / 4481 e 71-99780536
www.pm.ba.gov.br

MERCANTIL FINANCEIRA
CNPJ- 33040601/0001-87

Rua rio de janeiro 654- centro- Cep- 30160-912
Belo Horizonte-Minas Gerais

PABX- 0XX-(31)3082-2394
CRÉDITO E AUTO FINANCIAMENTO, LIBERA VALORES PARA PESSOAS
COMUNS, JURÍDICAS, APOSENTADOS, AUTONOMOS, FUNCIONARIOS

PUBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAIS.
SEM CONSULTA A SPC E SERASA,SEM AVALISTA, SEM ALIENAÇÃO.
PARA COMPRA DE IMOVEL, VEÍCULOS, MAQUINAS AGRICOLAS,

CAMINHÕES,QUITAÇÃO DE DÍVIDAS, CAPITAL DE GIRO ETC.
LIBERAÇÃO EM 24 HORAS DIRETO EM CONTA BANCÁRIA, SEM

BUROCRÁCIA.

Alunos do EJA recebem certificados nessa
quinta-feira no Mucambo

 Tudo pela educação

 Por Vera Rocha

Nessa quinta ,18, será realizado a colação
de grau dos alunos de 8ª série e a turma do EJA –
Educação Jovem e Adultos, às 19h, na Escola
Municipal Dr. Abílio Farias, localizada no povoado
Mucambo, cerca de 17 km de Barreiras. Após a
entrega de certificados haverá um baile de
formatura.

O EJA é uma forma de ensino da rede pública
no Brasil, com o objetivo de desenvolver o ensino
fundamental e médio com qualidade, para as
pessoas que não possuem idade escolar e
oportunidade. “Esse ano cerca de 30 alunos
participaram do EJA e alcançaram seus objetivos.
A colação é um passo significante para essas pessoas
que concluíram a 7ª e 8ª série em um ano.” Explicou
o coordenador pedagógico da escola Abílio Farias,
Gerivaldo Santos.
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA

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 Decreto-lei 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 jurídicas, 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 31 de janeiro 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 Secretaria da Receita Federal
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 CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep:
70.830-903. O protocolo das impugnações poderá ser
realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação
da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser
enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima
mencionado. 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, 3 de dezembro de 2009.

     Kátia Regina de Abreu
              Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA

                                    EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 190/2009 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Ibotirama – CONTRATADO: SOCRATES DOURADO
ADVOGADOS ASSOCIADOS; OBJETO: prestação de serviços na ado-
ção de procedimento judicial e extrajudicial para pleitear junto ao INSS
os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição social sobre
exercentes de mandato eletivo realizada durante o período de fevereiro
de 1998 a setembro de 2004; Valor Total R$ 174.800,00 (cento e setenta
e quatro mil e oitocentos reais); Data de Assinatura: 30 de novembro de
2009. Wilson de Oliveira Leite – Prefeito Municipal – Ibotirama - Ba, 01 de
dezembro de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

 ORDEM DE SERVIÇO N° 21/2009
O Secretário Municipal de Administração e Finanças,

em conformidade com o art. 3 Decreto 022 define a seguinte
Programação Fiscal comple-mentar de acordo com art. 8,
para os Auditores Fiscais, comunicando aos contribuintes
constantes desta Ordem de Serviço que estarão, a partir da
publicação desta, sob ação fiscal:
Auditora: KELMA COSTA DE ANDRADE GONZAGA

1) ANDRÉ GUIMARÃES CONST. MONT. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:03.316.710/0001-13

Barreiras, 18 de Dezembro de 2009.

 PORTARIA GAB. Nº 523, 19 DE DEZEMBRO DE 2009.

Exonera a pedido Secretária Escolar
Da Escola Municipal Padre Vieira

A Prefeita de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-fere
o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art. 47 da
Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005, resolve:
Art.1º Exonerar a pedido do Cargo em Comissão de Secretária
Escolar da Escola Municipal Padre Vieira, a Sra Lídia Maria Santos
de Souza, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Es-porte e
Lazer com carga horária de 40 horas.
Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma previs-ta
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior
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Vêm aí os festejos de final de ano

MundoMundoMundoMundoMundo
Para União Europeia, Copenhague não solucionará

a ameaça climática
Venezuela, Bolívia, Cuba e Tuvalu rejeitaram neste sábado (18) a declaração
elaborada por cerca de 30 países para ajudar a combater o aquecimento
global, em Copenhague.
Os delegados dos países permanecem debatendo o texto, batizado como
Acordo de Copenhague, ao longo da madrugada deste sábado. O documento,
que será o único resultado da conferência do clima de Copenhague, precisa
ser aprovado por consenso.
“Lamento informar que Tuvalu não pode aceitar este documento”, disse
Ian Fry, delegado que representa a ilha do Pacífico, que pode ser varrida do
mapa pela elevação do nível do mar. Venezuela, Bolívia e Cuba afirmaram
que o Acordo de Copenhague não ajudaria a combater o aquecimento global.

Decepção
A União Europeia (UE) expressou sua “decepção” com o acordo e disse que
o texto “não solucionará a ameaça climática”.
O presidente rotativo da UE, o sueco Fredrik Reinfeldt, afirmou que este
documento “não é perfeito”. Completou que “é um acordo entre os
principais atores” reunidos na capital dinamarquesa.
Reinfeldt disse que a UE trabalha há dois anos para conseguir um acordo
para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, mas não viu os mesmos
esforços por parte de outros parceiros. “Foi duro”, sentenciou.
O presidente da Comissão Europeia (CE), o português José Durão Barroso,
expressou sua “decepção” e “preocupação” por não ter sido alcançado um
compromisso vinculativo.
Para ele, o acordo está “abaixo das ambições europeias”, mas isso “é melhor
do que não ter nenhum acordo. Agora precisamos levar este processo a uma
nova fase e aprender as lições desta experiência”, disse.
Barroso declarou que a UE decidiu aceitar o texto para evitar uma ruptura
do processo, em solidariedade aos países mais vulneráveis, aos quais oferece
ajuda para enfrentar os efeitos da mudança climática.
O primeiro-ministro sueco reiterou que a UE vai manter seu compromisso
de diminuir em 20% suas emissões para 2020, porque esses objetivos são
vinculativos a todos os países da UE.

Acordo de Copenhague
O texto da Cúpula da Mudança Climática omite o montante global de
redução de emissões de gases do efeito estufa, contrariando as intenções de
muitos países, e só pede “profundos cortes” neste setor sem precisar um
prazo determinado.
À espera de uma versão definitiva, o documento, que a UE chamou Acordo
de Copenhague, foi assinado nesta sexta-feira (18) pelos líderes reunidos na
cúpula e prolonga até 1º de fevereiro o prazo para que os países ricos
estabeleçam seus compromissos de redução de emissões poluentes.
A declaração atenta para a necessidade de limitar a alta das temperaturas
em 2ºC com relação ao nível de 1900, embora não fixe que medidas se
adotarão para isso e em que prazo será feito.
Apesar do objetivo da ONU, que era fazer com que o bloco industrializado
adotasse números homogêneos de redução de emissões tanto para 2020
como para 2050, o texto se limita a recolher as propostas em médio prazo
anunciadas por cada país antes da cúpula de Copenhague.
O texto também estabelece o financiamento que os países ricos destinarão
ao alívio e à adaptação à mudança climática das nações em desenvolvimento,
US$ 30 bilhões entre 2010 e 2012 e US$ 100 bilhões anuais a partir de
2020.
A declaração fixa por escrito os números que durante as últimas semanas
ventilaram países como os 27 membros da UE e Estados Unidos.
O texto estabelece que, desses US$ 30 bilhões para três anos, os EUA
fornecerão US$ 3,6 bilhões, a UE US$ 10,6 bilhões e o Japão outros US$
11 bilhões.
Esses fundos vão proceder de fontes “privadas, públicas, bilaterais e
multilaterais, incluindo recursos alternativos de financiamento”.
O acordo também dá aos países em desenvolvimento prazo até o próximo
dia 1º de fevereiro para implementar ações para reduzir suas porcentagens
de emissões de dióxido de carbono (CO2) de forma voluntária.
A declaração suaviza as alusões de textos anteriores aos mecanismos de
supervisão e verificação das emissões, ao qual se opunha a China, e fala
sobre “sistemas internacionais de consulta e análise” que “garantirão que a
soberania nacional será respeitada”.
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u668966.shtml

Incra/BA firma Termo de Cooperação para
emissão de DAPs

O Termo de Cooperação Técnica para
emissão de Declarações de Aptidão do Pronaf
(DAP) foi assinado, na manhã desta sexta-feira
(18), pelo superintendente regional do Incra, na
Bahia, Luiz Gugé, e por representantes da
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola
(EBDA). Com a medida, as Declarações
passam a ser emitidas nos 20 escritórios
regionais da EBDA, facilitando o acesso de 40
mil famílias assentadas, na Bahia, às linhas de
financiamento do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O Incra/BA possui, atualmente, a
solicitação de Declaração para 7.255 famílias.
O Termo de Cooperação Técnica vai ajudar a
sanar essa demanda, tendo em vista a
ampliação do número de profissionais atuando
e a proximidade do serviço às regiões onde
estão localizados os assentamentos.
“Acreditamos que esta ação deva colaborar
para o desenvolvimento econômico dos
assentamentos, agilizando o acesso dos
assentados ao programa”, conclui o Gugé.

DAP off line
A descentralização do procedimento faz parte
também do lançamento da versão off line da
DAP, criada pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) e implantado, na Bahia, com a
ajuda do Governo do Estado. Essa versão visa
atender municípios que não dispõem de
infraestrutura compatível com o novo programa
de emissão da DAP on line e onde faltam
recursos humanos e materiais.
O sistema off line funciona de forma semelhante
ao de declaração de imposto de renda, onde
são informado os dados em um formulário virtual
e só após conclusão é feito o envio.
Na Bahia, apesar das emissões serem feitas
pela EBDA, as análises de aptidão para
emissão da Declaração continuarão sendo
processadas pelo Incra/BA.
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