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Bahia conclui o plantio da soja e reavalia 
previsões para a safra 2014-15

Com o plantio da soja encerrado, do milho e o algodão em fase 
de conclusão, o Conselho Técnico da Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba) se reuniu, no último dia 15, para 
avaliar a previsão feita antes do plantio. As expectativas se confir-
maram com a soja ocupando 73% da área plantada do Oeste da 
Bahia em detrimento das outras duas culturas. O valor de merca-
do da commodity é o principal fator para esta ampliação.
De acordo com o Conselho Técnico, foi plantado 1,4 milhão de 
hectares de soja, o que representa um crescimento de área de 
8,4% em relação à safra anterior. Deverão ser colhidas 4,8 mi-
lhões de toneladas do grão.
As perspectivas de baixos preços em razão do aumento da pro-
dução mundial e recuperação dos estoques afetou, seriamente, o 
milho, que teve 16,9% de sua área reduzida em relação à safra an-
terior. Valor muito maior do que o previsto pelo Conselho Técni-
co. Estão sendo semeados 222 mil hectares e estima-se que serão 
colhidas 2,2 milhões de toneladas do cereal na safra 2014-15.
Para o algodão, a região registra uma queda de 5,8% na área 
plantada, passando de 308 mil hectares para 290 mil hectares.  
Apesar do alto volume dos estoques mundiais e do baixo preço 
da pluma que levaram a esta redução, espera-se colher 1,2 mi-
lhões de toneladas mantendo, o Oeste da Bahia, ainda na posição 
de 2º maior produtor nacional de algodão.
O Conselho Técnico da Aiba é formado por representantes de as-
sociações de produtores, sindicatos, multinacionais, instituições 
financeiras e órgãos governamentais que se reúnem de acordo 
com os calendários de plantio e colheita das safras do Oeste da 
Bahia, ou em momentos estratégicos para deliberação de assun-
tos pertinentes ao setor produtivo. As previsões são feitas sempre 
considerando fatores como, perspectivas de mercado, nível tec-
nológico, condições climáticas e controle fitossanitário.
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2015 

 
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 2015, 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 2015, 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 2015), 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 7º 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, 09 de novembro de 2014.  

 
Kátia Regina de Abreu 
          Presidente 
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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.
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Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

RETIFICA PUBLICAÇÃO
Inexigibilidade nº 024/2014

O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, vem retificar a publicação da Edição nº 2257, de 09 de dezembro de 2014, re-
ferente ao Edital de Inexigibilidade nº 024/2014. ONDE-SE-LÊ: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), LÊ-SE: R$ 86.000,00 (oitenta e seis 
mil reais).
Tabocas do Brejo Velho, Bahia, 15 de dezembro de 2014.

RESUMO DE CONTRATO nº 214/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.
CONTRATADA: CONCEITOS ASSESSORIA, SERVIÇOS E TEINAMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 07.967.377/0002-44 - Contrato 
nº 214 de 10/12/2014 – OBJETO – Realização de Capacitação dos Profissionais da Educação do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
na Continuidade do “Projeto Ampliar: Educação e Desenvolvimento”, nos dias 11, 12 e 13/12/2014, das 08:00 horas às 12:00 horas e 
das 14:00 horas às 17:00 horas. Valor Global R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), para o período contratado. Vigência: 31/12/2014 
– BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 075/2014, Inexigibilidade nº 024/2014, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas 
do Brejo Velho, 10 de Dezembro de 2014. – Humberto Pereira da Silva – Prefeito.


