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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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O oeste da Bahia será contemplado direta e indiretamente com 
o pacote de obras estruturais anunciadas pelo governo do Es-
tado. No entanto, apenas em uma segunda etapa é que a região 
entraria no cronograma de execução dos projetos de fibra ótica 
do estado, cujos resultados só seriam vistos a partir de 2019. A 
boa notícia é que um pedido do vice-presidente da Aiba, David 
Schmidt, pode mudar essa previsão. Em reunião realizada na úl-
tima segunda-feira (4), na Secretaria do Planejamento do Estado 

Aiba participa de reunião de planejamento de obras do governo do estado

da Bahia, em Salvador, ele defendeu a inclusão de algumas obras 
já na fase inicial, ou seja, ainda no primeiro semestre de 2018.
Entre as solicitações feitas por Schmidt está a garantia do trecho 
que irá ligar a ponte Salvador/Itaparica à BR-242, que encurtaria 
em cerca de 100 km a distância entre o oeste e a capital.
“Essa intervenção não estava prevista para agora, mas eu a de-
fendi por entender que é de suma importância para a logística 
do oeste. Porque mesmo que a Fiol venha a escoar a produção 
de grãos, as plumas (do algodão) teriam como porta de saída o 
Porto de Salvador em detrimento ao porto de Santos”, ressaltou.
Segundo o vice-presidente da Aiba, para a construção da ponte, 
o governo tem um orçamento previsto no valor de R$ 7,7 bi-
lhões, e costura parcerias com empresas brasileiras e chinesas, a 
fim de viabilizar a obra, que fortalecerá o turismo da região sul e 
também a economia do oeste.
Na reunião de alinhamento dos projetos também foi discutido 
o aceleramento da implantação do “Giga Bahia”, fruto de uma 
parceria entre a Chesf, a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e a 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que preten-
de levar internet de banda larga para o interior da Bahia.   “O 
projeto, que contempla internet com banda abundante para a 
nossa região, através de uma parceria com o Iaiba, poderá ser 
antecipado em quase um ano e começa a ser executado em 2018”, 
afirmou.

Ascom Aiba
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2018 

 
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 2018, em conformidade com o disposto 
no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da 
CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2018, em 
qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação 
bancária. 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 poderá 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. 
Qualquer questionamento relacionado à cobrança da Contribuição Sindical Rural 
– CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN 
Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-
021 ou à Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado 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, 06 de dezembro de 2017.  
 
 
João Martins da Silva Júnior  
Presidente da Confederação  
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