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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.

Começou nesta segunda-feira, 25, a campanha nacional de imunização
contra a gripe. Em Barreiras, as doses já estão disponíveis para pessoas a
partir de 60 anos, gestantes, populações indígenas, crianças de seis meses a
dois anos e profissionais de saúde nas unidades de saúde do município.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunização do Município de
Barreiras, Isabel dos Apóstolos, 30 de Abril será o Dia “D” de combate à gripe.
“Trabalharemos no dia “D” com 34 postos de vacinação, nossa meta é imuni-
zar 12.508 pessoas. Mobilizaremos equipes para levar a vacina até as comuni-
dades rurais de Barreiras”, destacou.

A campanha se estenderá até o dia 13 de maio. Em todo o oeste está
prevista a vacinação de 15. 634 idosos. Pela primeira vez, o ministério da
saúde amplia o público alvo da vacinação contra a Influenza para crianças,
gestantes e profissionais de saúde.

Barreiras inicia campanha de imunização contra gripe
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
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 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 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 22 de maio de 2011, 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 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
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, 26 de abril de 2011.

Kátia Regina de Abreu
          Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2011

TEX O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão
Presencial n.º 28/2011, Proc. Administrativo nº 465/2011, no dia 09/05/2011, ás 11:00hs,  objetivando
a contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção, reparação e aquisição de
peças diversas para os poços artesiano pertencentes a este Município, conforme especificações
constantes no edital de licitação. Este edital estar a disposição na sala da Comissão Permanente de
Licitações e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as
18:00 horas, no endereço: Rua do Cruzeiro, s/nº - centro - Formosa do Rio Preto - BA – CEP – 47.990-
000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483 – Valdir de Souza Pereira – Pregoeiro.

ASS Manoel Afonso de Araújo
CAR Prefeito Municipal
DAT 25 de Abril de 2011

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2011

TEX O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão
Presencial n.º 29/2011, Proc. Administrativo nº 466/2011, no dia 09/05/2011, ás 09:00hs,  objetivando
a Contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física para prestar serviços de transporte com veículos
(fretes), para atendimento as necessidades das diversas secretarias pertencentes a este Município.
Este edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido
pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do
Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483
– Valdir de Souza Pereira – Pregoeiro.

ASS Manoel Afonso de Araújo
CAR Prefeito Municipal
DAT 25 de Abril de 2011

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2011

TEX O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão
Presencial n.º 33/2011, Proc. Administrativo nº 471/2011, no dia 09/05/2011, ás 16:00hs,  objetivando
a aquisição de instrumentos musicais para formação da Filarmônica Municipal do Município de For-
mosa do Rio Preto, conforme especificações constantes no edital de licitação. Formosa do Rio Preto
BA – CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483 – Valdir de Souza Pereira – Pregoeiro.

ASS Manoel Afonso de Araújo
CAR Prefeito Municipal
DAT 25 de Abril de 2011
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POLÍTICA  AMBIENTAL
A Maeda S/A Agroindustrial, CNPJ

57.069.007/0001-87 assume o compromisso de
preservar o Meio Ambiente no desenvolvimento
de suas atividades preocupando-se em proteger
o solo, preservar os recursos naturais, a sua
biodiversidade e controlar as emissões atmosfé-
ricas, através de  tecnologias e processos que ga-
rantam a busca continua da preservação
ambiental, estabelecendo uma estrutura para aná-
lise dos objetivos e metas ambientais visando
atender aos princípios da sustentabilidade
corporativa.

 
Desta forma compromete-se a:

· Cumprir a legislação ambiental e ou-
tros requisitos aplicáveis aos seus processos, pro-
dutos e serviços;

· Promover a melhoria contínua  e o de-
senvolvimento sustentável, aplicando os princípi-
os do gerenciamento ambiental, indicadores de
desempenho e avaliações de risco ambiental;

· Prover e apoiar o treinamento em ges-
tão ambiental de seus colaboradores e partes in-
teressadas;

· Respeitar o meio ambiente e atender
às necessidades ambientais de suas comunida-
des e promover o uso responsável dos recursos
naturais;

· Medir e avaliar o desempenho
ambiental associado aos processos de suas ins-
talações, produtos e serviços;

· Minimizar a produção de resíduos, e
privilegiar a valorização dos resíduos gerados, o
re-uso e a reciclagem, assegurando que os res-
tantes são encaminhados para destino final ade-
quado;

· Atender à integração dos valores
ambientais na avaliação de novos projetos e na
tomada de decisões relevantes para a evolução
dos negócios.

A Direção

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Maeda S/A Agroindustrial, CNPJ:
57.069.007/0001-87, torna público que está re-
querendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a
Licença de Operação (LO) para a atividade de
agricultura em regime de sequeiro a ser desen-
volvida em 6.360,96 hectares arrendados na Fa-
zenda Indiana (Matrícula 860), imóvel localizado
na região da Roda Velha, município de São
Desidério-BA.

A Direção


