
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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Governo Cidade Mãe traz PRONATEC para Barreiras

Barreiras está entre os
treze municípios baianos
contemplados com a im-
plantação do Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – PRO-
NATEC. A iniciativa é do
Governo Federal e visa ex-
pandir e interiorizar a oferta
de cursos profissionalizantes
e técnicos de nível médio.
“Esta conquista vai mudar a
vida de muita gente para
melhor”, avalia a prefeita
Jusmari Oliveira. “Estamos
trazendo Indústrias, a região
tem oferecido demanda e é
necessário que o povo se
profissionalize para ocupar
os espaços”, completa.

Em parceria com o
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciências e Tecnologia
– IFBA, a Prefeitura de Bar-
reiras iniciou o PRONATEC
com a oferta de mais de mil
vagas em 24 cursos para
pessoas em idades entre 18
a 59 anos. A carga horária
varia entre 160 a 350 horas
com opções de cursos em
gestão e negócio, informa-
ções e comunicação, produ-

ção alimentícia, ambiente,
saúde e segurança, e ainda,
controle e processos indus-
triais e outros na área de in-
fraestrutura. As capacitações
são gratuitas e voltadas, prin-
cipalmente, para pessoas
beneficiárias dos Programas
Sociais.

Inscrições - As inscri-
ções podem ser feitas em
horário comercial nos Cen-
tros de Referência de Assis-

tência Social – CRAS, (Ca-
sas da Família), localizados
nos bairros Santa Luzia,
Morada da Lua, Vila dos
Funcionários e no Conjun-
to Habitacional Rio Grande.
Os participantes recebem
bolsa para custeio de mate-
rial didático, transporte, far-
damento e alimentação. Os
cursos serão ministrados
nos turnos da manhã, tarde
e noite e a estimativa é que

as aulas sejam iniciadas no
mês de maio, data ainda a
definir.

Documentação -
Para fazer a inscrição em um
dos cursos do PRONATEC
é necessário apresentar Car-
teira de Identidade, compro-
vante de residência, atesta-
do de escolaridade, e car-
tão do titular do Programa
Bolsa Família.

Diretoria de Comunicação
Prefeitura de Barreiras
77.3614-7161
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 05/2012

 O Presidente da CPL do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Licitação Tomada de Preços n.º 05/2012, objetivando
a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de diversas pontes em madeira existentes nas estradas vicinais de ligação entre as
comunidades da zona rural deste Município, no dia 10 de Maio de 2012, as 09:00 horas. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de
Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro –
Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/248.

ASS Adenes Oliveira de Souza
CAR Presidente CPL

DAT 24 de Abril de 2012.

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 22/2012

TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 22/2012, Proc. Administrativo nº 254/2012,
no dia 08 de Maio de 2012, ás 14:00hs,  objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia para manutenção da frota desta
prefeitura, 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.

ASS Adenes Oliveira de Souza
CAR Pregoeiro

DAT 24 de Abril de 2012

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 27/2012

          O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA, comunica que realizará Pregão Presencial n.º 27/2012, no dia 08 de maio de 2012, às

09:00hs,  objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo destinados a atender 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.

ASS Adenes Oliveira de Souza
CAR Pregoeiro

DAT 24 de Abril de 2012

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL
Nº 28/2012

     O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA, comunica que realizará Pregão Presencial n.º28/2012, Objetivando a prestação de serviços na
locação de estruturas e sonorização para utilização na 29ª Vaquejada do Município de Formosa do Rio Preto – BA, no dia 08 de Maio de 2012, as 11:00 horas.
Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido
pessoalmente no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483.

ASS Adenes Oliveira de Souza
CAR Pregoeiro

DAT 24 de Abril de 2012.
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2012

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 – CSR, em atendi-
mento 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 2012, 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 2012,
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 contribu-
intes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, 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 2ª via direta-
mente à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da
data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da
CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamen-
to e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebi-
mento 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 reali-
zado 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 sis-
tema 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, 25 de abril de 2012.
Kátia Regina de Abreu Presidente
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