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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2014 

 
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 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 empregados ou não, 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 do exercício de 2014, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 
1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu 
recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 
2014, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de 
compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural, 
até a data de vencimento acima indicada, 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, 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, celebrado entre a CNA e a SRFB, remetidas, por via postal, 
para os endereços indicados nas respectivas Declarações. 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. Eventuais impugnações 
administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser 
feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, por escrito, 
enviada pela CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, 
Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações 
poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da 
Agricultura do Estado, podendo, ainda, ser enviada diretamente à CNA, por 
correio, no endereço acima mencionado. 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, 17  de dezembro de 2013.  

                                                          Kátia Regina de Abreu 
          Presidente 
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Impulsionado principalmente pelo 
cultivo de algodão herbáceo, a ci-
dade São Desidério, no oeste baia-
no, alcançou a liderança nacional 
no PIB agropecuário dos municí-
pios, totalizando R$ 832 milhões. 
No levantamento anterior, a cargo 
do IBGE, o município da Bahia fi-
gurava em terceiro lugar. São De-
sidério – ponto final na Bahia da 
Ferrovia Oeste Leste -  responde 
por  14% da produção brasileira 
e 45% da safra baiana do algodão 
herbáceo. Os dados do PIB muni-
cipal referem-se a 2011.
Segundo maior município em ex-
tensão territorial – 14,8 mil mes-
tros quadrados, segundo a prefeitu-
ra local -, São Desidério contabiliza 
28 mil habitantes. Até os anos 80, 
sua agricultura era de subsistência. 
Com o advento do celeiro de grão 
e da agricultura irrigada no oeste,  
a vida no campo viveu uma grande 
transformação.
Hoje produz ainda milho, soja, café 
e fruticultura, além da pecuária de 
corte, com 89 mil cabeças de gado. 
Tem área plantada total de 532 mil 
hectares. “Desde 2007 São Desidé-
rio detém o título no ranking esta-
dual com o maior Produto Interno 
Bruto (PIB) agropecuário, atingin-
do em 2010 um montante de mais 

de R$ 1 bilhão”, frisa a prefeitura, 
no site oficial.
No geral, de acordo com o IBGE, 
o preço das commodities minerais 
e agrícolas foi o principal respon-
sável pelas mudanças no Produto 
Interno Bruto Municipal há dois 
anos. No Rio de Janeiro, por exem-
plo, Campos de Goytacazes ultra-
passou a capital Rio de Janeiro, 
por influência da alta do barril de 
petróleo, no PIB industrial. O mu-
nicípio fluminense passou de 0,7% 
para 0,9% do PIB nacional. Parece 
pouco, mas é quase o mesmo do 
que toda renda produzida pelos 
1.323 municípios da ultima faixa 
relativa de venda (que juntos so-

mavam 1 do PIB nacional
Agregando a renda de 55 muni-
cípios, alcançou-se, aproximada-
mente, a metade do PIB nacional 
e 30,9% da população.  Em 2011, 
seis capitais concentravam apro-
ximadamente 25,0% da geração 
de renda do país, das quais cinco 
dedicadaws à area de serviços (in-
termediação financeira, comércio 
e administração pública). São elas: 
São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Brasília, Curitiba (PR), Belo Hori-
zonte (MG) e Manaus (AM).

São Desidério lidera agropecuária
Fonte: Tribuna da Bahia
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A CRIMINALIDADE ESTÁ PRESENTE EM VÁRIAS CIDADES DO BRASIL. AQUI, NA BAHIA, O GOVERNO FEZ UM 

VERDADEIRO PACTO PARA REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA. O PACTO PELA VIDA É UMA NOVA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA, REPRESENTADA PELA UNIÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, 

INTEGRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS, DIVERSAS AÇÕES SOCIAIS E UM CRESCENTE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS 

E TECNOLOGIA. MUITO JÁ FOI CONQUISTADO. O COMPROMISSO DE TODOS É AVANÇAR AINDA MAIS.

DISQUE-DENÚNCIA: CAPITAL (71) 3235.0000 | INTERIOR 181

12.847 NOVOS POLICIAIS 4.145 NOVAS VIATURAS 4 HELICÓPTEROS, 1 AVIÃO E 2 MOTOPLANADORES13 BASES COMUNITÁRIAS DE SEGURANÇA

50.420 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 6 NOVOS CAMINHÕES PARA BOMBEIROS3 CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE

PLATAFORMA DE OBSERVAÇÃO ELEVADA AÇÃO SOCIAL - KARATE DO SABER - BASE COMUNITÁRIA DO RIO SENA
BARALHO DO CRIME - 60 CRIMINOSOS PRESOS

DENTRE OS MAIS PROCURADOSEDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA 100 MIL JOVENS

Fotos: Acervo SECOM

R$ 387 MILHÕES INVESTIDOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO


