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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.
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Ascom Aiba

Um ambiente ideal para promover o aprendizado, conciliando 
aulas teóricas e práticas. Esta é a finalidade da Fazenda Modelo 
Paulo Mizote, uma instalação onde os alunos matriculados no 
Programa Jovem Aprendiz na Área Rural recebem formação téc-
nico-profissional. O local, equipado com salas de aula, laborató-
rio e lavouras, funciona há três anos, mas só foi inaugurado nesta 
segunda-feira (12), pela Associação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba), por meio do Instituto Aiba, entidade responsá-
vel pelo programa.
Segundo o superintendente do Instituto Aiba, Helmuth Kie-
ckhöfer, o ato foi uma espécie de prestação de contas para com 
todos os parceiros que contribuíram para a implantação da Fa-
zenda Modelo. “Muitos devem se perguntar a razão de inaugu-
rar algo que já funciona, mas fizemos questão de reunir todos os 
responsáveis por isso aqui e prestar-lhes uma satisfação. Não o 
fizemos antes porque queríamos que tudo estivesse pronto e em 
seu devido lugar para a entrega oficial. Aproveitamos a oportu-
nidade para homenagear o produtor Paulo Mizote, dando o seu 
nome à Fazenda, como forma de agradecimento por toda a sua 
contribuição para que isso se tornasse uma realidade”, ressaltou.
Criado em 2013, o Programa Jovem Aprendiz na Área Rural 
atende à Lei 10.097/2000, cujo texto determina que toda empre-
sa, seja ela indústria ou propriedade rural, tenha uma cota de 
aprendizes. Sob a coordenação da Aiba, o Cetep e o Senar/Faeb 
ofereceram a capacitação aos matriculados. O programa conta 
ainda com o apoio da Codevasf, que cedeu o terreno para a im-

Aiba inaugura Fazenda Modelo para formação técnico-profissional na área rural

plantação da Fazenda Modelo; e do Ministério do Trabalho, res-
ponsável por viabilizar recursos, através do sistema de compen-
sação de multas. Somado a tudo isso, empresas do ramo agrícola 
e os produtores associados da Aiba também investiram recursos 
para a infraestrutura, doaram equipamentos e maquinários.
“Esse é o resulto de um esforço coletivo. Quando tomamos co-
nhecimento de que precisávamos implantar esse projeto, pensa-
mos em como fazer para levar esses jovens às fazendas que ficam 
a 100, 200 Km de distância da cidade. Era inviável, pois em um 
turno eles estudam e no outro deveria passar por essa formação 
supervisionada. Não conseguiríamos, portanto, cumprir a carga 
horária e ainda os submeteríamos a riscos. Aí, veio a ideia de ins-
talar um ambiente controlado e que fosse perto da cidade. Neste 
sentido, todos os parceiros foram fundamentais para a concre-
tização desse sonho. Hoje, os jovens entram aqui alunos e saem 
profissionais”, disse o presidente da Aiba, Júlio Cézar Busato.
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ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE 
BARREIRAS-BA - ADIB 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

(ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 2017/2018) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da ADIB, no uso de suas atribuições estatutárias (art. 22, II e 
III) vem, através do presente, convocar as empresas associadas e seus 
representantes legais, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para 
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, que será realizada no dia 30 de Dezembro de 
2016, na Rua Luiz Gonzaga, nº 79, Loteamento São Paulo, Barreiras-BA. A 
Assembléia será realizada às 08:00hs em primeira convocação e às 08:30hs 
em segunda e última convocação, com qualquer número de Diretores, 
Conselheiros e Associados que estiverem presentes, momento no qual serão 
deliberadas as seguintes questões: 

 Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 2017/2018; 
 Prestação de Contas; 
 Demais assuntos pertinentes. 

 

Barreiras-BA, 01 de Dezembro de 2016. 

 

ADILSON ROSA RIBEIRO 
DIRETOR PRESIDENTE 
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2017 

 
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 1971, 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 jurídicas, 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 2017, 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 31 de janeiro de 2017, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta 
do recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento 
(31 de janeiro de 2017), 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 8º 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 tem 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 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, 30 de novembro de 2016.  

 
João Martins da Silva Júnior  
Presidente da Confederação  
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DECRETO N.º 4.191/2016, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

“Dispõe sobre o expediente das 
repartições públicas municipais nas datas 
que indica, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 78 da Lei Orgânica do 
Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica considerado recesso em virtude das festividades natalinas, o período de 16 de 
Dezembro de 2016 a 01 de Janeiro de 2017 nas repartições públicas municipais.

Art. 2º. As repartições públicas, cujos serviços não admitem interrupção, funcionarão normalmente 
nos dias mencionados no artigo anterior, inclusive as Unidades de Urgência e Emergência de Saúde,
Departamento de Captação de Receitas e o Administrativo do Conselho Tutelar.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 13 de Dezembro de 2016.

HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

CNPJ: 04.214.419/0001-05 
 

Avenida Barreiras nº 825, Centro  – Fone: 77 3628-9000 – Luís Eduardo Magalhães-BA 
E-mail: pmgab@uol.com.br – CEP 47.850-000 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 022/2016.

Pelo presente Edital fica o contribuinte, a seguir listado, notificado para comparecer, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ao Setor de Tributos da Secretaria de Administração e Finanças para 

tomar ciência do despacho proferido pela autoridade administrativa, no processo de seu interesse.

O não comparecimento implicará no arquivamento do processo e inscrição em dívida ativa dos 

créditos tributários que existam.

Luís Eduardo Magalhães/BA, 13 de dezembro de 2016.

Ana Carolina Ribeiro Furtado Blanco
Gerente de Arrecadação e Fiscalização
Secretaria de Administração e Finanças
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