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CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2017
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  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 2017, 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 2017, 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 2017), 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 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 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, 13 de dezembro de 2016
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2016

notificação

o departamento de Licenciamentos da Prefeitura municipal de Pindamonhangaba vem por 
este noTiFiCar o Sr. ViSmar JoSÉ roSa, responsável pelo prédio residencial nº 163, 
situado à rua Cachoeira Paulista esquina com a rua Caçapava, bairro Cidade nova para 
promover a demoLiÇÃo no prazo de 20 dias da parte construída sobre a calçada, sob 
pena das medidas administrativas através do poder de polícia do município. 

arQuiteto Jorge ricardo baruKi SaMahÁ
Secretario de PlaneJaMento

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
PindaMonhangaba, 12 de dezeMbro de 2016.

notificação

o departamento de Licenciamentos da Prefeitura municipal de Pindamonhangaba vem 
por este noTiFiCar a CooPeraTiVa habiTaCionaL doS TrabaLhadoreS da 
ConSTrUÇÃo CiViL, responsáveis pelo residencial nova dutra no nº 1905, situado à 
avenida doutor antônio Pinheiro Junior, bairro Campo alegre para realizar no prazo de 20 
dias a construção de galeria interna de águas pluviais e demais providencias para evitar 
o acúmulo de água na referida avenida, sob pena das medidas administrativas através 
do poder de polícia do município, conforme parecer da Secretaria de obras em processo 
reclamação nº 13.444 de 11/10/2016. 

arQuiteto Jorge ricardo baruKi SaMahÁ
Secretario de PlaneJaMento

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Lei nº 5.987, de 09 de dezembro de 2016.     
denomina uma via pública no Loteamento residencial e Comercial Flamboyant de JUdiTh 
ribeiro SaLgado.
 (Projeto de Lei nº 120/2016, de autoria do Vereador martim Cesar)

dr. Vito ardito Lerário, Prefeito do município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

art. 1º Fica denominada de JUdiTh ribeiro SaLgado, a rua 11 do  Loteamento 
residencial e Comercial Flamboyant.

art. 2º  esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2016.

Vito ardito lerário
Prefeito Municipal

Jorge ricardo baruki Samahá
Secretário de Planejamento

registrada e publicada na Secretaria de assuntos Jurídicos em 09 de dezembro de 2016.
Synthea telles de castro Schmidt 
Secretária de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Lei nº 5.985, de 05 de dezembro de 2016.  
denomina a avenida 06 (seis) do residencial e Comercial araguaia – moreira César 
de aVenida JoeL baTiSTa de oLiVeira
(Projeto de Lei nº 117/2016, de autoria do Vereador Carlos eduardo de moura - 
magrão)

dr. Vito ardito Lerário, Prefeito do município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

art. 1º Fica denominada de JoeL baTiSTa de oLiVeira  a avenida 06 (seis) do 
residencial e Comercial araguaia, no distrito de moreira César.

art. 2º  esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016.

Vito ardito lerário
Prefeito Municipal

Jorge ricardo baruki Samahá
Secretário de Planejamento

registrada e publicada na Secretaria de assuntos Jurídicos em 05 de dezembro de 
2016.

Synthea telles de castro Schmidt 
Secretária de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Lei nº 5.984, de 05 de dezembro de 2016.  
denomina o espaço público localizado na estrada municipal alcides Soares 
de oliveira, situado no bairro Campininhas, de neLSon SarToraTTo.
(Projeto de Lei nº 116/2016, de autoria do Vereador Professor eric de 
oliveira)
dr. Vito ardito Lerário, Prefeito do município de Pindamonhangaba, faz 
saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei:

art. 1º Fica denominado o espaço público localizado na estrada municipal 
alcides Soares de oliveira, situado no bairro Campininhas, de neLSon 
SarToraTTo.

art. 2º  esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal

Jorge ricardo baruki Samahá
Secretário de Planejamento

registrada e publicada na Secretaria de assuntos Jurídicos em 05 de 
dezembro de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt 
Secretária de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

deCreTo n.º 5.381, de 05 de dezembro de 2016.

dispõe sobre o número de parcelas e datas de vencimento do imposto 
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – iPTU, no exercício de 
2016.

dr. Vito ardito Lerário, Prefeito do município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 1.156, de 30 de 
dezembro de 1969 – Código Tributário municipal,
   
d    e     C    r    e     T    a:- 
    
art. 1°. o recolhimento do imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – iPTU, no exercício de 2017, será feito da seguinte forma:

i – Parcela única, com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
lançamento;
ii – 2 (duas) parcelas iguais, com desconto de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor do lançamento;
iii – 10 (dez) parcelas, com desconto de 2% (dois por cento) sobre o valor 
do lançamento.

§ 1º. Somente fará jus aos descontos acima previstos o contribuinte que 
quitar as parcelas até a data de seus respectivos vencimentos.

§ 2º. as parcelas aludidas nos incisos deste artigo devem respeitar o valor 
mínimo de ½  (meia) Unidade Fiscal do município de Pindamonhangaba 
- UFmP.

art. 2º. em qualquer uma das hipóteses previstas para o pagamento do 
imposto aqui tratado, terá como data de vencimento o dia 15 de cada mês, 
vencendo-se a 1ª parcela ou parcela única no dia 15 de março de 2017, ou 
no primeiro dia útil seguinte, quando naquela data não houver expediente 
bancário.

Art. 3º. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – fixo, de 
que trata o anexo ii da Lei nº 4.111/2003 alterado pelas Leis nºs 4.367/2005 
e 4.735/2007 e as taxas de licença, localização e funcionamento de que 
trata o anexo iii da Lei nº 4.111/2003, alterada pela Lei nº 4.367/2005, serão 
efetuados em 2 (duas) parcelas vincendas em 31/03/2017 e 31/08/2017.

art. 4º.  a forma da cobrança dos tributos será através de dam (documento 
de arrecadação municipal) com código de barras padrão Febraban e 
o recolhimento só poderá ser realizado nas instituições credenciadas, 
constantes no corpo de cada dam.

art. 5º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016.
 

Vito ardito lerário
Prefeito Municipal 

domingos geraldo botan
Secretário de finanças

registrado e Publicado na Secretaria de assuntos Jurídicos, em 05 de 
dezembro de 2016.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

 deCreTo nº 5.380, de 05 de dezembro de 2016.

atualiza o valor da UFmP-Unidade Fiscal do município de 
Pindamonhangaba.

dr. Vito ardito Lerário, Prefeito do município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e na forma da lei,

reSoLVe:

art. 1º atualizar todos os ativos do município de Pindamonhangaba, com 
base na UFmP instituída pela Lei municipal 2.559/91 atualizada pelo iPC-
Fipe Índice de Preço ao Consumidor da Fundação instituto de Pesquisas 
econômicas da USP.

art. 2º  aTUaLizar monetariamente o valor da UFmP-Unidade Fiscal 
do município de Pindamonhangaba, passando a mesma a ter o valor de 
r$88,03  (oitenta e oito reais e três centavos).

Art. 3º  A inflação projetada de 2016 para 2017 compreendendo os últimos 
doze meses, de dezembro de 2015 a novembro de 2016, é de  6,65%  
apurado pelo  índice iPC/FiPe. o fator de atualização dos ativos do 
município para o exercício de 2017 será de 1,10665.

art. 4º  este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016.

Vito ardito lerário
Prefeito Municipal

domingos geraldo botan
Secretário de finanças

registrado e publicado na Secretaria de assuntos Jurídicos em 05 de 
dezembro de 2015.

Synthea telles de castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

deCreTo nº 5.368, de 03 de noVembro de 2016.

homologa o regimento interno do Conselho municipal Conselho municipal 
de alimentação escolar - Cae

dr. Vito ardito Lerário, Prefeito do município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e nos termos da Lei municipal nº, de 14 de 
janeiro de 2008,

d e C r e T a:

art. 1º Fica homoLogado o regimento interno do Conselho municipal 
de alimentação escolar - Cae,  aprovado em reunião deste Conselho em 
05 de junho de 2016.     

art. 2º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de  novembro de 2016.

Vito ardito lerário
Prefeito Municipal 

Maria aparecida Pedroso rocha Pena
Secretária de educação e cultura

registrado e Publicado na Secretaria de assuntos Jurídicos, em 03 de 
novembro de  2016.

rodrigo antonio Possebon caetano 
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

















             
            



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  









  



  



  



  



  



  





 
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  



  



  









  
 






















