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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 /2013 

 

 

Normatiza procedimentos de cadastramentos, 
fiscais e arrecadações de sujeitos passivos não 
inscritos, nesta Municipalidade.  

 

 

A COMISSÃO PARA DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS NA ÁREA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, da Secretaria da Fazenda de Camaçari, o uso das 
atribuições que lhe conferem a Portaria n. 07 de 06 de março de 2013. 

Considerando a excepcionalidade de instituição de procedimento para  
cadastramento temporário de pessoas jurídicas terceirizadas sem inscrição no 
Cadastro Mobiliário. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º Fica instituído, em caráter excepcional e temporário, procedimentos 
de cadastramentos de pessoas jurídicas no Cadastro Fiscal mobiliário deste Município, 
cujas atividades são provenientes de contratos de prestações de serviços por período 
determinado e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN seja devido 
neste município, por efeito do Art. 122 da Lei Municipal 1039/2009. 

Parágrafo único - As pessoas jurídicas, inseridas no caput do artigo, são 
responsáveis pela retenção do imposto quando na condição de substituto tributário na 
contratação e subcontratação, observado o que dispõe o Art. 139 da Lei 1039/2009. 

                   Art. 2º. Consideram-se empresas sem cadastro mobiliário, para fins desta 
instrução, aquelas que exercem atividades no município temporariamente e estão 
obrigadas a promoverem inscrição nesta prefeitura. 

Art. 3º. A inscrição no Cadastro Fiscal mobiliário será solicitada pelo 
interessado, ou de ofício, na modalidade de inscrição simplificada.  

Art. 4º. A inscrição no cadastro mobiliário terá validade igual ao prazo 
pactuado em contrato firmado ou outro que venha a substituir a relação contratual, e 
alvará de construção, nos casos da responsabilidade por obra pelo empreendedor. 
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§ 1º. O prazo de validade poderá ser alterado, desde que seja referenciado 
em novo contrato ou distrato. 

 § 2º. Será cancelada a inscrição, quando: 

      I – vencido o prazo de validade do instrumento que lhe deu base, 
automaticamente; 

     II – a pedido do requerente, quando antecipar o prazo de validade; 

     III – por solicitação de ofício, pela autoridade fiscal. 

Art. 5º. Os documentos necessários para solicitação da inscrição 
simplificada, juntados ao processo administrativo são: 

a) Requerimento único, preenchido e assinado pelo responsável legal; 

b) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

c) Contrato social consolidado, última alteração contratual; 

d) Identificação da pessoa responsável legal; 

e) Contrato de prestação de serviços, ou outro que o substitua, se for 
contratado com estabelecimento no local da prestação do serviço; 

f) Contrato de locação, documento de propriedade do imóvel. 

 

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Sala das Sessões,      de            de 2013. 

 

 

MARCOS ANTONIO ALVES SOBRAL 

Presidente 

 

 

CAMILO PINTO E SILVA 

Secretário da Fazenda 
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ANEXO LEGISLATIVO 

LEI MUNICIPAL 1039/2009 

 

 

Art. 122. Para efeito da ocorrência do fato gerador, considera-se prestado o serviço e 
devido o imposto no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, 
no local do domicilio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX, 
quando o imposto será devido no local: 
I - do estabelecimento do tomador ou do intermediário do serviço, ou na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso de serviço proveniente do exterior 
do Pais ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior do Pais; 
II - da instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços 
descritos no subitem 3.05 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; (NR) 
 
• Redação atual do inciso II, dada pela Lei n° 1.210/2011, com vigência a partir de 23/dez/2011. 
• Texto original que vigorou de 1°/jan/2010 a 22/dez/2011 era: 
¨II - da instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços 
descritos no subitem 3.04 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;¨ 

 
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da Lista 
de Serviços, anexa a esta Lei; (NR) 
 
• Redação atual do inciso III, dada pela Lei n° 1.210/2011, com vigência a partir de 23/dez/2011. 
• Texto original que vigorou de 1°/jan/2010 a 22/dez/2011 era: 
¨ III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.17 da Lista de 
Serviços, anexa a esta Lei;¨ 

 
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da Lista de Serviços, 
anexa a esta Lei; 
 
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.05 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; 
 
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.09 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; 
 
VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.10 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; 
 
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de arvores, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.11 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; 
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IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da Lista de 
Serviços, anexa a esta Lei; 
 
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.16 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; (NR) 
 
• Redação atual do inciso X, dada pela Lei n° 1.210/2011, com vigência a partir de 23/dez/2011. 
• Texto original que vigorou de 1°/jan/2010 a 22/dez/2011 era: 
¨ X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.14 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;¨ 

 
XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no 
caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; (NR) 
 
• Redação atual do inciso XI, dada pela Lei n° 1.210/2011, com vigência a partir de 23/dez/2011. 
• Texto original que vigorou de 1°/jan/2010 a 22/dez/2011 era: 
¨ XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.15 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; 

 
XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da Lista de 
Serviços, anexa a esta Lei; (NR) 
 
• Redação atual do inciso XII, dada pela Lei n° 1.210/2011, com vigência a partir de 23/dez/2011. 
• Texto original que vigorou de 1°/jan/2010 a 22/dez/2011 era: 
¨ XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da Lista de 
Serviços, anexa a esta Lei;¨ 

 
XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.01 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; 
 
XIV - no local onde se encontrem os bens ou no local do domicilio das pessoas vigiadas, 
seguradas ou monitoradas, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da Lista de 
Serviços, anexa a esta Lei. 
 
XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso 
dos serviços descritos no subitem 11.04 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; 
 
XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso 
dos serviços descritos no item 12, exceto o subitem 12.13, da Lista de Serviços, anexa a 
esta Lei; 
 
XVII - da execução dos serviços de transporte de natureza municipal, descritos no item 
16 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei; 
 
XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra, ou na falta do estabelecimento, 
onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da Lista 
de Serviços, anexa a esta Lei; 
 
XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, a 
organização e a administração, no caso dos serviços descritos no subitem 17.10 da Lista 
de Serviços, anexa a esta Lei;(NR) 
 
• Redação atual do inciso XII, dada pela Lei n° 1.210/2011, com vigência a partir de 23/dez/2011. 
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• Texto original que vigorou de 1°/jan/2010 a 22/dez/2011 era: 
¨ XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, a 
organização e a administração, no caso dos serviços descritos no subitem 17.09 da Lista de 
Serviços, anexa a esta Lei;¨ 

 
XX - dos serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, 
ferroviários e metroviários, descritos no item 20 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei, 
ressalvado o disposto no § 1o; 
 
§1º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento 
prestador dos serviços executados em águas marítimas, excetuados os descritos no 
subitem 20.01 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei. 
 
§2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da Lista de Serviços, anexa a esta 
Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido, neste Município, o imposto 
proporcionalmente a extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de 
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 
permissão de uso, compartilhado ou não. (NR) 
 
• Redação atual do inciso XII, dada pela Lei n° 1.210/2011, com vigência a partir de 23/dez/2011. 
• Texto original que vigorou de 1°/jan/2010 a 22/dez/2011 era: 
¨ § 2° No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido, neste Município, o imposto proporcionalmente à 
extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de 
locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou 
não.¨ 

 
§ 3º No caso dos serviços a que se refere o item 22 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido, neste Município, o imposto 
proporcionalmente a extensão de rodovia nele explorada. 
 
 
 
 
 
 

Art. 139. São contribuintes responsáveis pela retenção e recolhimento de imposto devido 
neste Município, na condição de substituto tributário, sejam na situação de contratantes, 
fontes pagadoras ou intermediarias de serviços: 
 
I – a pessoa física ou jurídica tomadora dos serviços descritos nos incisos I a XX do art. 
122 desta Lei; 
 
II – a pessoa física ou jurídica tomadora de serviço que lhe sejam prestados sem a 
emissão da devida nota fiscal; 
 
III – as pessoas jurídicas beneficiadas por imunidade ou isenção; 
 
IV – as entidades ou orgãos da administração direta, autarquias, fundações, empresas 
publicas e sociedades de economia mista do Poder Publico Federal, Estadual ou 
Municipal; 
 
V – as concessionárias e permissionárias de serviços públicos; 
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VI – os prestadores de serviços: 
 
a) constantes dos subitens 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.17, 7.20 e 7.21 da 
Lista de Serviços anexa a esta Lei; 
 
b) de incorporação imobiliária; 
c) de montagem e manutenção industrial, constantes dos subitens 14.01, 14.03, 14.05 e 
14.06 da Lista de Serviços anexa a esta Lei; 
 
d) de hospedagem, turismo, viagens e congêneres, constantes do item 9 da Lista de 
Serviços anexa a esta Lei, exceto o subitem 9.03; 
 
e) de apoio técnico, administrativo, comercial e congêneres, constantes dos subitens 
17.05, 17.06, 17.11, 17.12, 17.13 e 17.24 da Lista de Serviços anexa a esta Lei; 
 
f) de diversões publicas constantes no item 12.08 e 12.13 da Lista de Serviços anexa a 
esta Lei; 
 
g) bancários e demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 
constantes do item 15 da Lista de Serviços anexa a esta Lei; 
 
h) de hospitais, clinicas, laboratórios, casa de saúde e congêneres constantes no subitem 
4.03, 4.17, 4.22 e 4.23 da Lista de Serviços anexa a esta Lei; 
 
i) de centros de emagrecimento, spa e congêneres constantes do subitem 6.05 da Lista de 
Serviços anexa a esta Lei; 
 
j) portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e 
metroviários constantes no item 20 da Lista de Serviços anexa a esta Lei; 
k) de exploração de rodovias constantes do item 22, da Lista de Serviços anexa a esta 
Lei; 
 
l) de ensino regular pre-escolar, fundamental, médio e superior constantes no subitem 
8.01 da Lista de Serviços anexa a esta Lei; 
 
VII – os estabelecimentos industriais: 
 
a) químicos, petroquímicos e fármacos; 
 
b) de transformação de produtos químicos, petroquímicos e fármacos; 
 
c) de bebidas; 
 
d) automobilística e de autopeças; 
 
VIII – as empresas de tratamento de efluentes, resíduos industriais e/ou de proteção 
ambiental; 
 
IX – as empresas de produção, fornecimento e distribuição de energia elétrica; 
 
X – as empresas de fornecimento de água e saneamento; 
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XI – os titulares de direitos sobre prédios ou os contratantes de obras e serviços, se não 
identificados os construtores ou os empreiteiros de construção, reforma, reparação ou 
acréscimos desses bens, pelo imposto devido pelos construtores ou empreiteiros; 
 
XII – os condomínios residenciais e comerciais. 
 
XIII – as entidades esportivas, clubes sociais, teatros e empresas de diversões publicas; 
 
§ 1° Não será efetuada a retenção na fonte: 
 
I – nos serviços prestados por: 
 
a) profissional autônomo que comprovar, ao tomador do serviço, sua regularização no 
Cadastro Fiscal do Município; 
 
b) por contribuintes sujeito a estimativa da base de calculo; 
 
II – quando o contribuinte utilizar a Nota Fiscal Avulsa. 
 
§ 2° Fica o substituto tributário obrigado a: 
 
I – entregar ao prestador do serviço o Recibo de Retenção na Fonte; 
 
II – enviar, mensalmente, a Coordenadoria de Arrecadação Fiscal da Secretaria da 
Fazenda, a Declaração Mensal de Retenção na Fonte. 
 
§ 3° No caso do serviço tratar-se de construção civil ou reforma previstos nos subitens 
7.02 e 7.05,fica autorizado o substituto tributário a considerar em ate quarenta por cento 
de dedução da base de calculo, relativo aos materiais fornecidos pelo prestador, 
independente de comprovação. 
 

 
. 
 
 


