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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 n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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Prefeitura e empresários franceses implantarão projeto para
produção de grãos no Vale

O grupo de empresários fran-
ceses (DALKIA)  está em Barreiras
disposto a investir no Projeto Gi-
rassol idealizado pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e
Agronegócios, do Governo Cidade
Mãe.
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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ: 16.256.893/0001-70

EDITAL Nº 006/2010
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM

CONCURSO

A Gestora do Legislativo Municipal de Barreiras
– Estado da BAHIA, no uso de suas atribuições e para
os efeitos legais, CONVOCA, a candidata ADELMA
VILELA DE ALMEIDA KERBER, classificada no
Concurso Público nº 001/2010 para o cargo/função de
Advogado, conforme Edital nº 006/2010, que deve
observar as instruções contidas na integra do referido
Edital, publicado no Mural do Legislativo e no site oficial:
www.cmbarreiras.ba.gov.br/ Barreiras (BA), 15 de
dezembro de 2.010 – Vereadora Kelly Adriana
Magalhães – Presidenta do Legislativo

Humberto Santa Cruz entrega máquinas
agrícolas no Assentamento Rio de Ondas

A Associação dos Produtores Rurais
do Assentamento Rio de Ondas (Assorio),
já conta com novos equipamentos.
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Estão essa semana em
Barreiras, um grupo de empre-
sários franceses (DALKIA) dis-
posto a investir no Projeto Gi-
rassol idealizado pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômi-
co e Agronegócios, do Gover-
no Cidade Mãe. A primeira fase
do projeto será feita com 100
pequenos produtores da região
do Vale através do plantio do
Girassol. A iniciativa da Prefei-
tura contribuirá de maneira sig-

Prefeitura e empresários franceses implantarão projeto para
produção de grãos no Vale

ar com a produção leiteira, ali-
mentando o gado com parte da
produção”, destacou a prefeita
Jusmari Oliveira.

Além de conhecer a cida-
de, os franceses se encontraram
com os pequenos agricultores
selecionados na comunidade do
Rio Branco nesta terça-feira, 14.
Cada produtor disponibilizará em
média 5 hectares para a produ-
ção de girassol, a implantação de
uma esmagadora de grão tam-
bém faz parte para os planos da
prefeitura em 2012.

Segundo o secretario de
Desenvolvimento Econômico e
Agronegócios Celito Breda, este
é uma das ações em favor do pro-
gresso na área do Vale. Inicial-
mente serão disponibilizados 400
hectares para cultura do giras-
sol. “Acima de tudo, temos um
compromisso social com a ren-
tabilidade para os pequenos pro-
dutores. Pela primeira vez, a co-
munidade do Vale será valoriza-

da, com isso os franceses pode-
rão fabricar o óleo de girassol
com selo social”, comentou.

Sobre a Dalkia - Subsidiá-
ria da Veolia Environnement e
Electricité de France - EDF, a
Dalkia é líder na Europa em pres-
tação de serviços energéticos
para empresas públicas e priva-
das. Desde a criação, tem como
foco a otimização energética e
ambiental. A Dalkia responde às
necessidades de seus clientes
com soluções completas e per-
sonalizadas de conforto e eficá-
cia energética, incluindo gestão
de redes de calor, unidades de
produção de energia e de flui-
dos, serviços de engenharia e
manutenção de instalações
energéticas, serviços técnicos
ligados ao funcionamento de
empreendimentos terciários e
industriais.

nificativa também para o desen-
volvimento de uma grande ba-
cia leiteira.

“Os franceses já conhe-
ciam este projeto idealizado por
nós, e tem todo interesse em
desenvolvê-lo aqui na nossa re-
gião do Vale. Temos certeza que
este é mais um passo para mu-
dar a cara da agricultura familiar
do município garantindo empre-
go, renda e progresso. Os pro-
dutores poderão ainda continu-

Governo Cidade Mãe incentiva indústrias com Lei de Isenção Tributária
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tria, comércio e serviço, Carlos Costa.tria, comércio e serviço, Carlos Costa.tria, comércio e serviço, Carlos Costa.tria, comércio e serviço, Carlos Costa.tria, comércio e serviço, Carlos Costa.

Por Vera Lúcia Rocha

O Governo Cidade Mãe por meio da Comissão Especial de Fiscalização
do Distrito Industrial composta por Wagner Pamplona, Helinei Morais, Emer-
son Romeu junto com o coordenador de indústria, comércio e serviço, Carlos
Costa, a representante do setor tributário da prefeitura, Amanda Sá Teles, o
engenheiro agrônomo, José Maria e o procurador geral, Jaires Porto, conclu-
íram o projeto de lei de isenção tributária. A lei foi aprovada por unanimidade,
pelos vereadores no dia 08 de dezembro na Câmara Municipal.

A Lei de Isenção Tributária vai garantir a isenção de tributos pelo
prazo de 10 anos para indústrias instaladas ou as que vierem a se instalar no
Distrito Industrial. As indústrias que estão em débito com o município pode-
rão solicitar para Comissão Avaliadora, o desconto para ser deferido ou inde-
ferido no prazo de trinta dias. Para que haja a remoção dos débitos é necessá-
rio que o empresário comprove que a sua indústria esteja instalada no Distrito
Industrial ou na área rural que utilizem a matéria prima local.

“Essa lei é um incentivo para que as empresas sejam instaladas no
Distrito Industrial ou na zona rural. Como é um grande investimento por
parte dos empresários, a isenção de tributos vai ajudar a fortalecer o empreen-
dimento das suas empresas” disse o coordenador de indústria, comércio e
serviço, Carlos Costa.

Segundo Amanda Sá Teles, representante do setor tributário da prefei-
tura de Barreiras, os empresários precisam estar cientes dos benefícios da lei
de isenção tributária para adquirirem a isenção de tributos. “As empresas que
tenham interesse na lei devem requerer ao município uma isenção fundamen-
tada e comprovada nas condições previstas em lei. A lei funciona para todas as
indústrias que estão instaladas no distrito industrial e na zona rural que utili-
zem a matéria prima da área rural”.
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2011

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 qual-
quer 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 2011, 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 2011,
em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribui-
ção 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 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 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 Confede-
ração 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, 16  de  dezembro de 2010.

Kátia Regina de Abreu
          Presidente
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Texto Aron Ledoux

A Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Rio de Ondas (Assorio), já
conta com novos equipamentos. Em visita ao local, o prefeito de Luís Eduardo
Magalhães,Humberto Santa Cruz, entregou um trator, um carreta agrícola com
capacidade para quatro toneladas, um grade niveladora hidráulica, um arado, um
batedeira de cereais, um guincho hidráulico e um escarrificador cinco ferros.

De acordo com o prefeito Humberto Santa Cruz, a aquisição dos equipamentos é
resultado de uma solicitação feita ao ex-secretário de Agricultura da Bahia, Roberto

Muniz, e autorizado pelo Governador Jaques Wagner por meio da Companhia
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

“Essa é uma antiga reivindicação dos moradores do Assentamento que foi
atendida graças a minha decisão de fazer parte da base política do Governador
Jaques Wagner”, disse o prefeito em conversa com os assentados.

Todos os equipamentos foram concedidos diretamente do Governo da Bahia
para A Assorio e vão ser utilizados no desenvolvimento da agricultura familiar.

Humberto Santa Cruz entrega máquinas
agrícolas no Assentamento Rio de Ondas

“Todos os equipamentos foram concedidos direta-
mente do Governo da Bahia para A Assorio e vão ser
utilizados no desenvolvimento da agricultura familiar.”


