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Deputado questiona secretário de Turismo sobre Centro de Convenções
 e alta taxa do ICMS na Bahia

Ascom deputado

O deputado Pablo Barrozo (DEM) questionou o secretário de 
Turismo do Estado, José Alves sobre os problemas no setor tu-
rístico e de negócios da Bahia, durante a comissão de Infraestru-
tura e Turismo da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (4). 
O parlamentar apresentou os dados da última reunião que teve 

com o Trade Turístico e o presidente da Casa, Angelo Coronel, 
mostrando que entre 2015 a 2017 foram fechados 60 hotéis, 2 mil 
bares e restaurantes e 20 mil empregos perdidos. A Bahia perde 
R$200 milhões/ano em negócios com o espaço fechado.
Além disso, Barrozo perguntou ao secretário sobre a alta taxa de 
ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de merca-
dorias e sobre prestações de serviços de transporte ) equivalente 
a 18%, a maior do Nordeste, cobrada sobre o querosene de avia-
ção. A taxa, segundo o deputado, faz com que as companhias 
deixem de operar na Bahia, perde-se voos e investimentos como 
perdeu-se recentemente o da TAM.
“Todo o Trade reclama disso pois estamos perdendo turistas para 
outros estados do Nordeste como Paraíba, Alagoas, Pernambuco 
e o governador fecha os olhos. Sabemos a importância que tinha 
o Centro de Convenções da Bahia sobretudo para o setor hote-
leiro, de viagens e negócios, para a geração de emprego e renda. 
Sabemos a importância de investir em propaganda para divulgar 
o nosso turismo, as nossas belezas. O turista deixa de vir à Bahia 
pela violência e também porque o governo não faz o seu papel”.
O secretário, no entanto, não respondeu aos questionamentos 
sobre o Centro de Convenções e disse que o governo vai esperar 
a convocação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que 
já foi instalada na Casa a pedido da bancada de oposição.
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
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 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 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 22 de maio de 2017, 
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 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.cnabrasil.org.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, 15 de março de 2017. 
 
 

João Martins da Silva Júnior  
Presidente da Confederação  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.654.413/0001-31 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia. 

Fone / fax: 77 – 3617-2200 
 
 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

A Prefeita Municipal de Baianópolis no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto 
no art. 49 da Lei Federal no 8.666/93, resolve REVOGAR o processo licitatório, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 0010/2017. P.A. Nº 127/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota operacional deste Município de Baianópolis, 
tornando sem efeito todos os atos a ele direta ou indiretamente relacionados, em virtude de da existência 
de incongruência nos anexos do Edital determinando ainda a abertura de novo processo licitatório. 
Baianópolis, 05 de Abril de 2017. JANDIRA SOARES DA SILVA XAVIER, prefeita municipal. 
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Av. Cleriston Andrade nº 1.353 – São Miguel – Barreiras (BA) – Tel (77) 3611.9600 – Fone/Fax: (77) 3611.9628 
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br – Ouvidoria: (77) 0800.075.8101 

 

 
 
 
 

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
CNPJ – 16.256.893/0001-70 

 
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 

 
A Câmara Municipal de Barreiras (BA) faz saber que em virtude de modificações/alterações 
no Edital do Pregão Presencial nº 011/2017, que implicam/afetam na formulação da 
Proposta de Preços, está CANCELANDO o procedimento licitatório com fulcro no § 4º do art. 
21 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 - Barreiras (BA), 05 de abril de 2.017 – Tuany de Vasconcelos Gomes – Pregoeira. 
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