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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Ano X  Nº 2752     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   14 de abril de 2016

Os moradores dos povoados Fazenda, Sucuriú e Val da Boa Es-
perança, em Barreiras, participaram na última quinta-feira (7) 
de uma ação direcionada ao atendimento à saúde básica. Foi re-
alizada uma palestra informativa para a prevenção de doenças 
como Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Doenças Sexu-
almente Transmissíveis (DST´s) além de aferidas a pressão ar-
terial e glicemia capilar das famílias presentes. A ação integrou 
a atividade do estágio curricular em saúde pública do curso de 
Enfermagem da FASB desenvolvida no Posto de Saúde da Famí-
lia (PSF) Herculano Faria, no bairro Barreirinhas, em Barreiras.
O conteúdo das palestras surgiu de um diagnóstico produzi-
do depois de visita às famílias do povoado. Desenvolvido pelos 
acadêmicos de Enfermagem Ana Rosa, Eli Batista, Gizeli Silva, 
supervisionados pela professora Cleide Maria Fernandes, eles 
identificaram as principais patologias que acometem os mora-
dores dos povoados. Na oportunidade, eles orientaram a popu-
lação para se preocuparem com alimentação saudável e desen-
volvimento de atividades físicas. Ao final do evento, foi entregue 
material educativo e servido um café da manhã.

Povoados de Barreiras recebem atendimento para prevenção de doenças
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO DE 2016 

 
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 
arrecadação da 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 físicas, que possuem imóvel rural, com ou 
sem empregados e/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, referente ao exercício de 2016, devida por 
força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da 
CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2016, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de 
recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio 
de 2016), 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 – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. 
Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento 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. Eventual impugnação administrativa contra o 
lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, 
por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, 
Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser 
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. 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,  12 de abril de 2016. 
 
 

João Martins da Silva Júnior  
Presidente da CNA 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

                 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO – BAHIA

CNPJ: 13.348.529/0001-42

Rua Capitão Manoel Remígio, 80 – Centro –Mansidão - Bahia CEP: 47.160-000
Fone/Fax: (77) 36412118- E-mail- pmmansidao@hotmail.com

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Extrato de Contrato Nº: 071/2016 
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade
Contratante: Município de Mansidão/BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Contratado: Juzene Rodrigues De Souza
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços no 
fornecimento de sinal de internet Link de Internet de no mínimo 5MBPS, Sem 
Limites de Transmissão de Dados a ser distribuído da seguinte forma 2MBP 
para Secretaria de Saúde, 2MBP para Secretaria de Educação e 1MBP para 
Secretaria de Administração e Finanças neste Município.
Data da Assinatura: 01/03/2016
Vigência do Contrato: 01/03/2015 a 31/12/2016
Valor do Contrato: R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).


