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do fato que motivou, sem prejuízo das penalidades 
previstas.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 31 DE 
OUTUBRO DE 2012.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

RESOLUÇÃO Nº 04/2012.
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2012.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo artigo 7º do Decreto nº 5174/12,

RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto do artigo 7º e do § 1º do 
artigo 10 do Decreto nº 5174/12, as metas de incremento da 
arrecadação para os meses do último bimestre de 2012, 
correspondentes às fontes de receitas a que se refere o 
artigo 8º do mesmo Decreto:
Novembro: R$ 10.687.962,00
Dezembro: R$ 10.831.409,00

Os valores estabelecidos substituem os valores publicados 
anteriormente.

Gabinete, em 07 de Novembro de 2012.

Paulo Cézar Gomes da Silva
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 016/2012.
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012.

Estabelece critérios de emissão e validade 
da guia de informação do imposto sobre 
transmissão “inter-vivos” e dá outras 
providências

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO BAHIA, no uso das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º - A declaração do imposto sobre transmissão “inter-
vivos”, fornecida pela Secretaria da Fazenda, tem validade 
de 180 (cento e oitenta) dias, contadas a partir da data da 
declaração.

Art. 2º - O documento único de arrecadação – DUA, 
vinculado obrigatoriamente a declaração do imposto sobre 
transmissão “inter-vivos”, deve ser emitido com prazo inicial 
limitado a 30 (trinta) dias. Após o vencimento incidirá as 
cominações legais previstas na legislação em vigor, e até o 
prazo de validade da declaração. 

§1º - Passado o prazo de validade da declaração e não 
constado à quitação do documento de arrecadação, o 

lançamento do imposto será considerado inadimplente.

§2º - Poderá ser reiniciado o procedimento, através de nova 
declaração do imposto sobre transmissão “inter-vivos”. 
Caso haja divergência com as informações do procedimento 
anterior, deverá ser justificado em forma de processo 
administrativo, mediante apresentação da declaração 
vencida, em todas suas vias, as quais resultaram na não 
quitação do tributo no prazo anteriormente assinalado.

Art. 3º - A declaração do imposto sobre transmissão “inter-
vivos” só terá efetividade administrativa se preencher os 
seguintes requisitos:
I – formulário em três (03) vias;
II- estiver devidamente preenchida e sem conter rasuras ou 
emendas; 
III – assinatura original nas três (03) vias pelo adquirente e 
transmitiste; ou seus respectivos representantes legais, por 
instrumento público ou particular;
IV- estiver acompanhada de cópia autêntica, ou a ser 
autenticada na unidade de atendimento, dos documentos de 
identificação do adquirente e do transmitente ou da 
comunicação judicial respectiva;
V – certidão de ônus atualizada do imóvel;
VI – documentação relativa a transação, quando o imóvel 
não possuir matricula no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo Único – O adquirente, no ato de emissão da 
declaração do imposto sobre transmissão “inter-vivos”, 
deverá apresentar documento comprobatório do domicílio 
declarado ou, se pessoa jurídica, o documento atualizado de 
sua constituição jurídica.

Art. 4º - A declaração do imposto sobre transmissão “inter-
vivos” será homologado pela Coordenadoria de 
Atendimento ao Contribuinte, após a confirmação do 
ingresso da receita, da seguinte forma:
I – Primeira via: Coordenadoria de Cadastro, para fins de 
eventual e oportuna atualização de cadastro imobiliário; 
colocando o nome do adquirente no lugar de proprietário.
II – Segunda via: destinada ao Órgão do Poder Judiciário;
II – Terceira via: ao adquirente ou seu representante legal, 
por instrumento público ou particular.

Art. 5º - A autoridade tributária, encontrando indícios de que 
a declaração do valor do negócio jurídico não comporta o 
declarado pelas partes, poderá instaurar processo 
administrativo tributário, a ser conduzido por agente fiscal.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, 
especialmente a Portaria n° 007/2012.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 01 DE 
NOVEMBRO DE 2012.

Paulo Cézar Gomes da Silva
Secretário da Fazenda
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