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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 São Desidério zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população
documentos diversos para a devida prestação de  contas.

www.jornalgazetadooeste@yahoo.com.br

RESUMO DO CONVÊNIO celebrado entre o Instituto do Meio Ambiente – IMA e o Município de São
Desidério. Objeto:

Delegação de competência ao Órgão Ambiental Municipal para aprovar a localização da reserva legal, confor-
me prescrevem

A Lei Federal nº. 4.771/65, art. 16, inciso IV, § 4º, e a Lei Estadual nº. 10.431/06, art. 156, inciso XII.
Vigência: 02 (dois) anos,

a partir da data da assinatura, 31 de março de 2010. Assinaturas: Elizabeth Maria Souto Wagner – Diretora
Geral do IMA e

João Barbosa de Sousa Sobrinho
 Prefeito Municipal de São Desidério.

 Salvador, Abril de 2010.
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PORTARIA N. ° 003/2010 de 04 de Janeiro de 2010.

PORTARIA 004/2010, de 04 de Janeiro de 2010.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ademar Antônio Marçal, CPF 108.991.701-53, torna público
que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a
Licença de Operação para Atividade de Produção de Carvão
Vegetal, localizada na Fazenda São Francisco, município de
Riachão das Neves-BA.

Ademar Antônio Marçal
Proprietário

Priscila Marçal, na busca da melhoria contínua
das ações voltadas para o meio ambiente, assegura
que está comprometida em

. Promover o desenvolvimento sustentável, pro-
tegendo o meio ambiente através da prevenção da
poluição, administrando os impactos ambientais de
forma a torná-los compatíveis com a preservação das
condições necessárias à vida;

. Atender à legislação ambiental vigente aplicá-
vel e demais requisitos subscritos pela organização;

. Promover a melhoria contínua em meio ambi-
ente através de sistema de gestão estruturado que
controla e avalia as atividades, produtos e serviços,
bem como estabelece e revisa seus objetivos e me-
tas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades e ações
da empresa, disponibilizando às partes interessadas
informações sobre seu desempenho em meio ambi-
ente;

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do
processo produtivo, contribuindo com a redução dos
impactos ambientais através do uso racional dos re-
cursos naturais;

. Promover a conscientização e o envolvimento
de seus colaboradores, para que atuem de forma res-
ponsável e ambientalmente correta;

A DIREÇÃO

Priscila Marçal, CPF 978.300.625-87, torna público que está
requerendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a Licença de
Operação para Atividade de Produção de Carvão Vegetal,
localizada na Fazenda São João I e II, município de Riachão
das Neves-BA.

Priscila Marçal
Proprietária

Ademar Antônio Marçal, na busca da melhoria contínua das
ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está
comprometida em
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o
meio ambiente através da prevenção da poluição,
administrando os impactos ambientais de forma a torná-los
compatíveis com a preservação das condições necessárias
à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais
requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através
de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e
revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa,
disponibilizando às partes interessadas informações sobre
seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos
ambientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus
colaboradores, para que atuem de forma responsável e
ambientalmente correta;

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
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PREITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Mucambo participa do Programa Empreendedor Individual
Por Nádia Borges

Nessa quinta, 22, os pe-
quenos empreendedores que
possuem negócios no
Mucambo foram o alvo do
mutirão para regularização das
atividades, rumo à legalidade.
Trata-se do Programa Empreen-
dedor Individual - EI, uma par-
ceria entre a Prefeitura de Bar-
reiras, Sebrae e escritórios de
contabilidade habilitados.

Empreendedor individual
é toda pessoa que trabalha por
conta própria e que se legaliza
como pequeno empresário. En-
caixam-se na relação, camelôs,

ambulantes, vendedores de cosméti-
cos, cabeleireiros, manicures, costu-
reiras, pipoqueiros, esteticistas,
artesãos, fabricantes de bijuterias,
borracheiros, sapateiros. Ao todo são
mais de 400 ocupações.

O Programa Empreendedor In-
dividual surgiu com a proposta de ti-
rar estes profissionais da
informalidade e garantir acesso a linhas
de crédito, adesão ao cadastro nacio-
nal de pessoa jurídica – CNPJ e apoio
técnico para administrar o negócio. A
prefeitura e o Sebrae estão realizando
os mutirões em todo o município des-

de o dia 19 deste mês a fim de passar
informações sobre as vantagens do EI.

Sexta, 23, e sábado, 24, serão dois
dias de palestras, consultoria e legaliza-
ção dos empreendedores individuais.
Todos os profissionais que trabalham
por conta própria poderão obter a regu-
larização. O evento será na unidade de
serviços da Fasb – próximo ao INSS.
“É importante que as pessoas levem
CPF, identidade e comprovante de resi-
dência”, esclarece o diretor da Coorde-
nação de Indústria, Comércio e Servi-
ços de Barreiras - Cincose, Carlos Cos-
ta.
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Bahia Farm Show : área comercializada já supera 2009

A Bahia Farm Show 2010 – Feira de Tecnologia Agrícola e Negócios, que acontece entre 01 e 05 de junho, em Luís
Eduardo Magalhães/ BA, já superou a comercialização de espaços para expositores da edição 2009. Até o momento,
a área comercializada já representa um crescimento superior a 10% em relação ao ano passado.

O bom momento da safra de grãos do Oeste baiano e a consolidação do evento como a sexta maior feira de agronegócio
do Brasil impulsionam o sucesso da 6ª edição da Bahia Farm Show. “Empresas que tradicionalmente participam do
evento aumentaram os espaços dos seus estandes, além disso, temos a entrada de novos expositores”, conta o diretor
executivo da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e coordenador do evento, Alex Rasia.

O público também deve ser maior em 2010. Para conhecer as novidades em máquinas, implementos, insumos, além de
palestras e resultados de pesquisas agrícolas são esperadas mais de 35 mil pessoas para os cinco dias do evento, o que
ultrapassa os 32 mil visitantes do ano passado. “A tendência é que os R$ 214 milhões movimentados em 2009 sejam
superados”, afirma Rasia.

Diante dessas expectativas para a realização do evento, os expositores também estão otimistas. “Nossas expectativas
são as melhores possíveis. Sempre guardamos os lançamentos para a Bahia Farm Show, que é nosso carro-chefe”, diz
Eliana Cristoforo, analista de marketing da Agrosul, concessionário John Deere em Luís Eduardo Magalhães.

A feira ocorre no Complexo Bahia Farm Show, que possui 200 hectares de área total. O local conta com 60 mil metros
quadrados destinados a exposição, que abrigam com qualidade e conforto mais de 150 estandes. Há ainda 12 mil
metros quadrados de canteiros experimentais, com materiais genéticos de alta performance.

A Bahia Farm Show é promovida pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Associação Baiana dos
Produtores de Algodão (Abapa), Associação dos Revendedores de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado da
Bahia (Assomiba), Fundação Bahia e Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães.
Imprensa Aiba
Catarina Guedes – Assessora de Comunicação
(71) 3379-1777 / 8881-8064 / (77) 8802-0684
Sergio Toledo – Repórter em São Paulo
(11) 9950-4973
www.agripress.com.br


