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ATOS OFICIAIS

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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Prefeitura de Barreiras orienta sobre 
localização dos setores públicos municipais

Com a transferência da sede administrativa da Prefeitura de Bar-
reiras em junho desse ano, para o Bairro Aratu, serviços e aten-
dimentos também foram transferidos de local o que ainda con-
funde a população. Vale ressaltar que Departamento de Tributos, 
Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Segurança Cidadã 
continuam ocupando a antiga sede da prefeitura na Avenida Clé-
riston Andrade – Centro.
Com a municipalização do trânsito, a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – Jari foi implanta em Barreiras e os aten-
dimentos são realizados na Secretaria Municipal de Segurança 
Cidadã e Trânsito. No local, o motorista notificado poderá pro-
tocolar sua defesa e recorrer das multas recebidas.
Todo o serviço tributário como: parcelamento de dívidas, im-
pressão de IPTU, certidão negativa, alvarás, cadastro e recadas-
tro de imóveis, emissão de nota fiscal de serviços e imposto de 
transferência, é realizado na antiga sede, das 08: 00 às 12:00 e das 
14:00 às 17:00 horas.
Gabinete do Prefeito, Chefia de Gabinete, Diretoria de Comu-
nicação, Procuradoria, Controladoria, R.H, Secretaria de Ad-
ministração e Planejamento, Secretaria da Fazenda, e Protocolo 
Geral estão na nova sede, situada na Rua Edgar de Deus Pitta, 
914 – Aratu.
No Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, funcio-
nam a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, e a Secretaria de 
Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio.

A Secretaria de Saúde está na Rua 19 de Maio – Centro, a Secre-
taria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer na Rua Deputado 
Amaral Neto, 363 – Jardim Ouro Branco e a Secretaria de As-
sistência Social e Trabalho na Rua Dudu Coité, 144, também no 
Jardim Ouro Branco. 
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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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