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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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Câmara de Vereadores e sociedade civil organizada definem 
cronograma de estudo do Código Tributário

Em um encontro dinâmico, a Câmara Municipal de Bar-
reiras e representantes de diversos segmentos da sociedade 
civil organizada realizaram a primeira reunião para discus-
são sobre o Código Tributário que está tramitando na Casa 

desde o dia 28 de março. Foi montado um grupo de estudo 
com o objetivo de  sanar as dúvidas referentes ao projeto 
002/2018.

Além dos vereadores participaram da reunião represen-
tantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia, FASB, 
SINDSEMB, SINDI-ACS/OESTE, Prefeitura de Barreiras, 
Sindilojas, Guarda Civil Municipal, e Comissão dos em-
presários e comerciantes que participaram da revisão do 
Código Tributário. Foi definido um cronograma de traba-
lho para a próxima semana.

Na segunda-feira, dia 16, será realizada uma Audiência Pú-
blica sobre o Código Tributário, às 15h, no Plenário da Câ-
mara. Na terça-feira, 17, de acordo com o  cronograma es-
tabelecido, os vereadores se reúnem com a equipe técnica, 
e na quinta-feira, 19, o grupo de estudo volta a se encontrar 
para nova discussão. 

Ascom Câmara
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
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 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 2018, 
em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da 
CLT O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio 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 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 da 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,  10 de abril de 2018. 
 
 

João Martins da Silva Júnior  
Presidente da Confederação  
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