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LEI Nº1105/2010  

DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. 
 
 
 

“Dispõe sobre a instituição do recadastramento 
no Cadastro Geral de Atividades – CGA de 
contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, 
estabelecidas em Camaçari, e sua adequação a 
implementação no cadastro sincronizado, na 
forma que especifica.” 
 

 
 

O PREFEITO  DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Camaçari aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica instituído o recadastramento, destinado a promover a atualização 
de dados e informações cadastrais de todos os Contribuintes, pessoas físicas e 
jurídicas, de direito público ou de direito privado, inscritos no cadastro geral de 
atividades – CGA, que desenvolvam atividades industriais, comerciais, prestadoras de 
serviços, agropecuárias, de profissionais autônomos, bem como as sociedades ou 
associações civis de prestação de serviços, instituições e outras de qualquer natureza, 
inclusive as imunes e isentas, estabelecidas neste Município. 
 

Parágrafo único. O recadastramento será efetuado por estabelecimento 
individualizado, seja matriz, filial, agência, sucursal, escritório, depósito ou 
assemelhado, conforme o disposto nos artigos 297, 298 e 299 da Lei 1.039/2009. 
 

Art. 2º - O recadastramento é obrigatório para todas as atividades e deverá ser 
efetuado através de declaração e apresentação de dados e informações em duas 
fases, conforme programa regulamentado através de ato administrativo.  
 

I – Primeira fase, por meio de processamento eletrônico de dados em 
programa disponível na Internet; 

 
II – Segunda fase, presencial com comprovação em documentos. 
 
Art.3º - Serão obrigados a cumprir o recadastramento os Contribuintes inscritos 

no Cadastro Geral de Atividades – CGA, desta Municipalidade. 
 
Parágrafo único - Fica desobrigado o Contribuinte que promoveu pedido de 

estabelecimento trinta dias anterior à data da publicação desta Lei, e cuja autorização, 
pelo órgão competente, tenha sido deferido. 
 



 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Gabinete do Prefeito 

 
 
 

Art. 4º - O contribuinte que não regularizar sua situação cadastral até o término 
do recadastramento será considerado irregular perante o Fisco Municipal, ficando 
impedido de: 

 
I - receber certidões em geral, emitidas pelos órgãos municipais; 

II - renovação de alvarás de funcionamento; 

III - autorização para impressão e/ou autenticação de quaisquer 

documentos fiscais; 

IV - receber incentivos e benefícios fiscais; 

V - exclusão e perda dos benefícios fiscais já deferidos;  

VI – estabelecer-se com filial; 

VII – estabelecer-se com nova empresa da qual participe o sócio, o próprio 

contribuinte ou profissional autônomo; 

VIII - efetuar quaisquer transações com a Prefeitura de Camaçari, suas 

Autarquias e Fundações. 

 
Art. 5º - O descumprimento da obrigação acessória decorrente da presente 

convocação ensejará, além das restrições elencadas no artigo anterior desta Lei, a 
suspensão ou cancelamento da inscrição cadastral do contribuinte. 
 

§1º O contribuinte que não atualizar seus dados cadastrais nos prazos 
estabelecidos terá sua inscrição e licença de funcionamento suspensas, 
através de portaria expedida pelo Secretário Municipal da Fazenda. 
 
§2º Concretizada a suspensão, o contribuinte terá o prazo de 30 (trinta) dias 
para proceder a atualização cadastral. 
 
§3º Encerrado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, deste artigo, as 
inscrições suspensas serão canceladas de ofício e os respectivos alvarás de 
funcionamento perderão sua eficiência. 
 
§4º Serão considerados inidôneos os documentos fiscais emitidos por 
empresas que tiverem suas inscrições e alvarás de funcionamento cancelados 
e terão 15 (quinze) dias, contados da publicação do ato, para devolver à 
Secretaria Municipal da Fazenda os documentos fiscais em seu poder, para a 
devida inutilização. 
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Art. 6º - O não cumprimento da obrigação decorrente da presente Lei, além 
das restrições previstas nos arts. 4º e 5º desta Lei, acarretará a incidência de multa 
acessória, definida da seguinte forma: 

 
                                                

 ATIVIDADES 
 

CLASSIFICAÇÃO FISCAL EM 2009 MULTA 
 

Receita bruta anual de até R$ 60.000,00 R$ 100,00 
Receita anual maior que R$ 60.000,00 e 
menor ou igual a R$ 2.400.000,00 R$ 200,00 I INDÚSTRIAS 
Receita bruta anual maior que  
R$ 2.400.000,00 R$ 500,00 

Receita bruta anual de até R$60.000,00 R$ 100,00 
Receita bruta anual maior que 
R$60.000,00 e menor ou igual a R$ 
2.400.000,00 

R$ 200,00 II PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

Receita bruta anual maior que  
R$ 2.400.000,00 R$ 500,00 

Receita bruta anual de até R$60.000,00 R$ 100,00 
Receita bruta anual maior que 
R$60.000,00 e menor ou igual a R$ 
2.400.000,00 

R$ 200,00 III COMERCIAIS 

Receita bruta anual maior que  
R$ 2.400.000,00 R$ 500,00 

IV PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS R$ 100,00 
V INSTITUIÇÕES DE QUALQUER NATUREZA R$ 200,00 

 
Parágrafo único – Para os Contribuintes que obtiveram autorização de 

estabelecimento a partir de 02 de janeiro de 2010 e trinta dias antes da data de 
publicação desta Lei, a classificação fiscal correspondente será a soma das receitas 
brutas mensais do período. 

  
Art. 7º - O Secretário Municipal da Fazenda fica autorizado a baixar os atos 

necessários à fiel execução desta Lei. 
 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, em 17 de SETEMBRO de 
2010. 

 
 
 
 

Luiz Carlos Caetano 
Prefeito 

 


