
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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NOTÍCIAS

Plano de Carreira dos professores de Barreiras
ficará para 2013

Professores do município de Barreiras que aguardam a
votação do projeto de Lei 030/12 que trata do Plano de
Cargos e Salários se irritaram mais uma vez diante da postura
de alguns vereadores que não compareceram nas sessões
da câmara nas últimas semanas e por falta de quórum não
foi possível a realização da mesma.
Nesta terça-feira, 11, a Presidente da APLB, Neiriane
Wanderley disse que a classe já estava convicta de que os
vereadores não votariam o Plano de Carreira que ficará
para 2013.
“Nós já tínhamos conhecimento de que os vereadores não
iriam votar o Plano, eles já se eximiram do dever. Na verdade
eles já não trabalham para a população há algum tempo,
eles se esqueceram de suas obrigações como representantes
do povo, mas viemos marcar presença e queremos que seja
batida a falta deles nas sessões, esse valor tem que ser
descontado. Que venham os próximos vereadores e com
eles queremos debater. Esperamos que os novos eleitos
tenham consciência”, disse Neiriane.

O vereador eleito, Gilson Rodrigues que acompanhou de
perto o anseio da classe se colocou a inteira disposição e
lamentou o fato do não comparecimento dos edis.  ”Coloco-
me a disposição para debater com os professores. E lamento
a ausência de alguns vereadores nas sessões,” disse Gilson.
Vereadores que compareceram a câmara nesta terça-feira:
Pastor Souza, Carlos Tito, Daniel Elias e Ben Hir.

Sessão não acontece mais uma vez por falta de quórum

Texto e fotos: Cheilla Gobi
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2013

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto
com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Pro-
dutores 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 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
e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alí-
neas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2013, 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 2013, 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, constitui-
rá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualiza-
ção 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 – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1.996, remetidas, por via postal, para os endereços indica-
dos nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não rece-
bimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente, 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
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 con-
tribuinte 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 Agricultu-
ra e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 12 de dezembro de 2012.
Kátia Regina de Abreu
Presidente

Luiseduardenses
participam de cadastro
para doação de medula

óssea
Na tarde desta terça-feira, 11/

12, moradores de Luís Eduardo Ma-
galhães participaram do cadastro
para doação de medula óssea reali-
zado no CAPS I Gislaine Gado, no
Mimoso II. O cadastro com dados
pessoais e a coleta de uma amostra
de sangue de 5 ml para testes foram
coordenados pelo Hemoba de Bar-
reiras em parceria com a Secretaria
de Saúde do município.

O transplante de medula óssea
é a única esperança de cura para
muitos portadores de leucemia e ou-
tras doenças de sangue. Um exem-
plo disso é o caso de um amigo da
dentista Zuleica Frare. “Eu tive um
amigo que também precisou, fez o
transplante de medula e teve suces-
so. Essa foi minha chance de contri-
buir com essa causa”, afirma.

Para a jovem Débora
Berkenbrock, de 18 anos, a principal
motivação para participar é saber que
está ajudando outras pessoas. “Já
perdi uma pessoa por não ter conse-
guido [encontrar alguém compatível
e] fazer o transplante de medula. E
se eu posso ajudar acho que é ne-
cessário estar aqui”, ressalta.

Os cadastros para a doação
continuarão sendo feitos no Hemoba,
localizado no Hospital do Oeste
(HO), em Barreiras. Qualquer pes-
soa entre 18 e 55 anos com boa saú-
de pode participar. “É muito impor-
tante ser um doador porque ajudar
quem precisa não custa nada”, sali-
enta o corretor de seguros Jeferson
Ramiro Navarro.

O prefeito Humberto Santa
Cruz destaca também a importância
das doações de sangue. “Com o sim-
ples ato de doação, tanto de medula
óssea quanto de sangue, podemos
salvar vidas. Queremos que isso se
torne um hábito em Luís Eduardo”,
deseja.

Fonte: Ascom -Lem
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