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Salvador, 12 de Janeiro de 2017 
 

 

 

 

Srs Associados 
  

 O SINDILEITE - BA destaca que o ano de 2016 se encerrou com mais uma grande conquista para 
todos os seus associados. Por meio do Decreto Estadual nº 17.304 de 27.12.2016, o Excelentíssimo 
Governador do Estado da Bahia, Sr. Rui Costa, renovou o regime de crédito presumido vigente para as 
empresas de lácteos do nosso estado. 

 Esta decisão correta e em linha com a defesa comercial da indústria baiana traz isonomia e 
competitividade para a produção de derivados lácteos do nosso estado. Tanto o crédito presumido de 100,0% 
quanto a isenção de pagamento da diferença de alíquotas para os investimentos no ativo permanente foram 
mantidas até 31 de dezembro de 2017. 

 Segue texto legal: 

 "VIII - aos fabricantes dos produtos derivados do leite indicados a seguir, vedada a acumulação com 
o benefício do Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia 
DESENVOLVE, o valor equivalente a 100% (cem por cento) do imposto incidente no momento das saídas 
dos produtos até 31.12.2017 

 a) leitelho, leite e creme de leite coalhados, iogurte, quefir e outros leites e cremes de leite 
fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou 
aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau;  

 b) soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes; produtos 
constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, não 
especificados nem compreendidos em outras posições;  

 c) manteiga;  

 d) queijos e requeijão;  

 e) leite em pó em embalagem de 25kg, leite UHT, creme de leite e leite condensado" 

 "Art. 272. Fica dispensado o lançamento e o pagamento relativo:  

 I - a diferença de alíquotas: 

 a) nas aquisições de bens do ativo permanente destinada a:  

 1 – até 31.12.2017, indústria de laticínios;" 
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